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 أسنض تعضٜـ اؿر؟

اٱع٬ّ  ٚؿزٜح ابٔ عُض بين {ٚهلل ع٢ً ايٓاؼ سر ايبٝت َٔ اعتطاع إيٝ٘ عب٬ٝ  }ٖٚٛ َٔ أصنإ اٱع٬ّ ٚؾضٚم٘ يكٛي٘ تعاىل 

ع٢ً مخػ اؿزٜح 

 

 أسنض سهِ اؿر؟

ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ قاٍ   {ٚأمتٛا اؿر ٚايعُض٠ هلل  }َع ايعُض٠ يف ايعُض َض٠ يكٛي٘ تعاىل  ٚادبٖٚٛ 

خطبٓا صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكاٍ ٜا أٜٗا ايٓاؼ إٕ اهلل قز ؾضض عًٝهِ اؿر ؾشذٛا ؾكاٍ صدٌ أنٌ عاّ ٜاصعٍٛ اهلل 

ٙ أمحز ؾغهت ست٢ قاهلا ث٬ثا ؾكاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يٛ  قًت ْعِ يٛدبت ٚملا اعتطعتِ ثِ قاٍ سصْٚٞ َا تضنتِ صٚا

 ٙ َٚغًِ ٚايٓغا٥ٞ ٚعٔ عا٥ؾ١ أْٗا قايت ٜاصعٍٛ اهلل ٌٖ ع٢ً ايٓغا٤ َٔ دٗار قاٍ ْعِ عًٝٗٔ دٗار ٫ قتاٍ ؾٝ٘ اؿر ٚايعُض٠ صٚا

١َ ٚعٔ ايقيب بٔ َعبز قاٍ أتٝت عُض أمحز ٚابٔ َاد٘ بإعٓار فشٝح ٚملغًِ عٔ ابٔ عباؼ رخًت ايعُض٠ يف اؿر إىل ّٜٛ ايكٝا

 ٙ صمٞ اهلل عٓ٘ قؿًت ٜاأَرل امل٪َٓني إْٞ أعًُت ٚإْٞ ٚدزت اؿر ٚايعُض َهتٛبني عًٞ ؾأًًٖت بُٗا ؾكاٍ ٖزٜت يغ١ٓ ْبٝو صٚا

ايٓغا٥ٞ 

 

 أسنض ؽضٚط ٚدٛب اؿر؟

دٛب مخغ١ أؽٝا٤ اٱع٬ّ ٚايعكٌ ٚايبًٛؽ ؿزٜح صؾع ايكًِ اؿض١ٜ ٭ٕ ايعبز غرل َغتطٝع  ٚنُاٍعٔ ث٬ث١  ٚؽضط اٛي

 ٚايبزٕ باملاٍ اٱعتطاع١  ٚاـاَػ

 

 ؟ ٚايضقٝل ايقػرل ٚعُض٠ سر سهِ أسنض

إٔ إَضأ٠  "ٚعُضت٘ سهاٙ ايذلَشٟ إمجاعا ؿزٜح ابٔ عباؼ ٫ٚ هظ٥إ عٔ سذ١ اٱع٬َّٔ ايقػرل ٚايضقٝل  ٜقشإ اؿر ٚايعُض٠

ٙ َغًِ ٚعٓ٘ أٜنا َضؾٛعا  "صؾعت إىل ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ فبٝا ؾكايت أهلشا سر قاٍ ْعِ ٚيو أدض فيب سر ثِ بًؼ  أميا"صٚا

ٙ ايؾاؾعٞ ٚايطٝايغٞ يف َغٓزُٜٗا  "ؾعًٝ٘ سذ١ أخض٣ ٚأميا عبز سر ثِ عتل ؾعًٝ٘ سذ١ أخض٣  صٚا

قٛف - ٙ عٔ سذ١ اٱع٬ّ ٭ُْٗا أتٝا بايٓغو ساٍ ايهُاٍ ؾإٕ بًؼ ايقػرل أٚ عتل ايضقٝل قبٌ اٛي أٚ بعزٙ إٕ عار ؾٛقـ يف ٚقت٘ ادظأ

ٙ سذ١ ؾإٕ عتل ظُع مل هظ عٓ٘   َاّ أمحز قاٍ ابٔ عباؼ إسا أعتل ايعبز بعضؾ١ أدظأ قاٍ اٱ

 ٙ قٛف ؾاعتزاَت٘ َا مل ٜهٔ أسضّ َؿضرا أٚ قاصْا ٚعع٢ بعز طٛاف ايكزّٚ ٭ٕ ايغعٞ ٫ تؾضع فاٚط٠ عزرٙ ٫ٚ تهضاص غ٬ف اٛي

اـاَػ عع٢ هلا ؾتذظ٥٘ عٔ عُض٠ اٱع٬ّ ٚنشا ػظ٤٣ ايعُض٠ إٕ بًؼ أٚ عتل قبٌ طٛاؾٗا ثِ طاف ٚ. َؾضٚع١ ٫ٚ قزص ي٘ قزر

ا٫عتطاع١ ٖٚٞ ًَو ٚطار ٚصاس١ً تقًح ملجً٘ 

 

 ؟"ملٔ اعتطاع ايٝ٘ عبٌٝ"املضار َا 

قاٍ قٌٝ ٜاصعٍٛ  {َٔ اعتطاع إيٝ٘ عب٬ٝ  }ايعٌُ عًٝ٘ عٓز أٌٖ ايعًِ ٚعٔ أْػ صمٞ اهلل عٓ٘ يف قٛي٘ عظٚدٌ "قاٍ ايذلَشٟ 

ٙ ابٔ َاد٘ ٚقاٍ عهض١َ " ايظار ٚايضاس١ًاهلل َا ايغبٌٝ قاٍ  ٙ ايزاصقطين ٚعٔ ابٔ عباؼ مٛٙ صٚا ٚقاٍ  ا٫عتطاع١ ايقش١صٚا

 : بؾضطَا ٜكزص ب٘ ع٢ً ؼقٌٝ سيو َٔ ايٓكزٜٔ أٚ ايعضٚض  أٚ ًَوت٘ ْؿغ٘ بأنً٘ ٚعكبؽابا ؾًٝ٪ادض اينشاى إٕ نإ 

 (دٛا٥ر أف١ًٝ)عُا وتاد٘ َٔ نتب َٚغهٔ ٚخارّ ٭ٕ ٖشٙ  ؾام٬نْٛ٘ -1

عٔ َ٪ْت٘ َٚ٪١ْ عٝاي٘ ع٢ً ايزٚاّ ٭ْٗا ْؿكات ؽضع١ٝ ػب عًٝ٘ ٜتعًل بٗا سل آرَٞ ؾكزَت ؿزٜح نؿ٢  ؾام٬ٚإٔ ٜهٕٛ -2

ٚتكزص ع٢ً أدضت٘  .ٚقزَ٘ يف ايضعا١ٜ قاٍ يف ايؿضٚع باملض٤ إمثا إٔ ٜنٝع َٔ ٜكٛت ٚقاٍ يف ايضٚم١ ٚايهايف إىل إٔ ٜعٛر ؾكط 

ٚع٢ً ايظار ٚايضاس١ً هلا ٚي٘ ٭ْ٘ َٔ عبًٝٗا 

 

 أسنض سهِ َٔ اعتٛؾ٢ ؽضٚط ٚدٛب اؿر؟
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 "ْك عًٝ٘ ؾٝأثِ إٕ أخضٙ ب٬ عشص بٓا٤ ع٢ً إٔ ا٭َض يًؿٛص ٚؿزٜح ابٔ عباؼ َضؾٛعا ايغعٞ ؾٛصاؾُٔ نًُت ي٘ ايؾضٚط يظَ٘ 

ٟ َا ٜعضض ي٘ ٙ أمحز ٚأَا تأخرلٙ عًٝ٘ ايق٠٬ ٚايغ٬ّ ٚأفشاب٘ "تعذًٛا إىل اؿر ٜعين ايؿضٜن١ ؾإٕ أسزنِ ٫ ٜزص ؾٝشتٌُ  صٚا

إٕ نإ يف ايطضٜل أَٔ ٭ٕ إهاب اؿر َع عزّ سيو مضص ٖٚٛ ٚغرلِٖ أٚ مٛٙ  يعشص ندٛؾ٘ ع٢ً املز١ٜٓ َٔ املٓاؾكني ٚايٝٗٛرأْ٘ 

ٙ أبٛ راٚر ٚععٝز  ٜا يف عبٌٝ اهلل صٚا َٓؿٞ ؽضعا ٚيٛ عضا ؿزٜح ٫ تضنب ايبشض إ٫ سادا أٚ َعتُضا أٚ غاط

 

 ؟(املعنٛب) يهدل أٚ َضض ٫ ٜضد٢ ؽؿا٤ٙ ايغعٞأسنض سهِ َٔ تعشص عًٝ٘ 

إٕ "ؾإٕ عذظ عٔ ايغعٞ يعشص نهدل أٚ َضض ٫ ٜضد٢ ٜض٩ٙ يظَ٘ إٔ ٜكِٝ ْا٥با سضا ٚيٛ إَضأ٠ ور ٜٚعتُض عٓ٘ ؿزٜح ابٔ عباؼ 

٠ ؾأسر عٓ٘ إَضأ٠ َٔ خجعِ قايت ٜاصعٍٛ اهلل إٕ أبٞ أرصنت٘ ؾضٜن١ اهلل يف اؿر ؽٝدا نبرلا ٫ ٜغتطٝع إٔ ٜغتٟٛ ع٢ً ايضاسٌ

َٔ بًزٙ أٟ ٫ ْعًِ ؾٝ٘ كايؿا ؾعهغ٘ أٚىل  َتؿل عًٝ٘ ؾعًِ َٓ٘ دٛاط ْٝاب١ املضأ٠ عٔ ايضدٌ قاٍ يف ايؾضح"قاٍ سذٞ عٓ٘ 

ايعادظ ٭ْ٘ ٚدب عًٝ٘ نشيو 

ّ ْا٥ب٘ يكزصت٘ ع٢ً ايبزٍ قبٌ ايؾضٚع يف املبزٍ  - ٚهظ٥٘ سيو َا مل ٜظٍ ايعشص قبٌ إسضا

 

 ًٜظَ٘ اؿر ٚايعُض٠؟َا سهِ َٔ َات ٚنإ 

 ٚدب إٔ ٜزؾع َٔ تضنت٘ ملٔ ور ٜٚعتُض عٓ٘قبٌ إٔ ٜغتٓٝب بأفٌ ايؾضع أٚ بإهاب٘ ع٢ً ْؿغ٘ ؾًٛ َات َٔ يظَ٘ سر أٚ عُض٠ 

إٕ إَضأ٠ قايت ٜاصعٍٛ اهلل إٕ أَٞ  "َٔ سٝح ٚدب ْك عًٝ٘ ٭ٕ ايكنا٤ ٜهٕٛ بقؿ١ ا٭را٤ ٚيٛ مل ٜٛل بشيو ؿزٜح ابٔ عباؼ

ؾًِ ؼر ست٢ َاتت أؾأسر عٓٗا قاٍ ْعِ سذٞ عٓٗا أصأٜت يٛ نإ ع٢ً أَو رٜٔ أنٓت قامٝتٝ٘ اقنٛا اهلل ؾاهلل ْشصت إٔ ؼر 

ٟ  "أسل بايٛؾا٤ ٙ ايبداص صٚا

 

  ٌٖ ٜقح إ ور عٔ ايػرل َٔ مل ور عٔ ْؿغ٘؟

 "ممٔ مل ور عٔ ْؿغ٘ سر عٔ غرلٙ ؾإٕ ؾعٌ اْقضف إىل سذ١ اٱع٬ّ ؿزٜح ابٔ عباؼ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٫ٚ ٜقح

ٙ أمحز ٚاستر ب٘ ٚأبٛ راٚر  "زلع صد٬ ٜكٍٛ يبٝو عٔ ؽدل١َ قاٍ سذذت عٔ ْؿغو قاٍ ٫ قاٍ سر عٔ ْؿغو ثِ سر عٔ ؽدل١َ صٚا

فشٝح ٚيف يؿغ يًزاصقطين ٖشٙ عٓو ٚسر عٔ ؽدل١َ ٚابٔ سبإ ٚايطدلاْٞ قاٍ ايبٝٗكٞ إعٓارٙ 

 

 َا ؽضط سر ٚعُض٠ املضأ٠ ايظا٥ز ع٢ً ؽضٚط اؿر ٚايعُض٠؟

٫ تغاؾض إَضأ٠ إ٫ َع  "قاٍ أمحز احملضّ َٔ ايغبٌٝ ؿزٜح ابٔ عباؼ طٚدا أٚ قضَاٚتظٜز املضأ٠ ؽضطا عارعا ٖٚٛ إٔ ػز هلا 

ٙ امحز بإعٓار فشٝح "قضّ ٫ٚ ٜزخٌ عًٝٗا صدٌ إ٫ َٚعٗا قضّ  ٚأدظأٖا  .ؾإٕ سذت ب٬ قضّ سضّ عؿضٖا بزْٚ٘ ملا تكزّ .صٚا

سذٗا نُٔ سر ٚتضى سكا ًٜظَ٘ َٔ مٛ رٜٔ ٚإٕ َات احملضّ يف ايطضٜل َنت يف سذٗا 

 

 ممٔ تغكط ؾضٜن١ اؿر ٚايعُض٠؟

ؾ٬ سض١َٝ يقػرل ٚفٕٓٛ يعزّ سقٍٛ املكقٛر 

 

ّ  َت٢ ٜٛدب   ؟اٱسضا

 .٭ْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚقت املٛاقٝت ٚمل ٜٓكٌ عٓ٘ ٫ٚ عٔ أسز َٔ أفشاب٘ أْ٘ ػاٚط َٝكاتا ب٬ إسضاّ املٝكاتٚادب َٔ ٖٚٛ 

 

 أسنض َٛاقٝت اؿر؟

ٜاّ  ؾُٝكات أٌٖ املز١ٜٓ سٚ اؿًٝؿ١ بٝٓٗا ٚبني املز١ٜٓ عبع١ أَٝاٍ أٚ عت١ ٖٚٞ أبعز املٛاقٝت َٔ َه١ بٝٓٗا ٚبني َه١ عؾض٠ أ

ؾكز اسضّ قبٌ  صابؼقض١ٜ خضب١ قضب صابع بٝٓٗا ٚبني َه١ مخػ َضاسٌ أٚ عت َٚٔ أسضّ َٔ  ايؾاّ َٚقض اؾشؿ١َٚٝكات أٌٖ 

بٝٓ٘ ٚبني َه١ يًٝتإ َٚٝكات أٌٖ لز قضٕ ع٢ً ّٜٛ ٚي١ًٝ َٔ َه١ ٖٚشٙ املٛاقٝت ٭ًٖٗا َٚٝكات اٌٖ ايُٝٔ ًًُِٜ املٝكات بٝغرل 

ّ  صمٚسات عضم َٝكات أٌٖ املؿ. ٚملٔ َض عًٝٗا  ّ ايعضاقٞ َٔ سات عضم إسضا يف قٍٛ ا٭نجض قاٍ ابٔ عبز ايدل أمجعٛا ع٢ً إٔ إسضا

ٙ أبٛ "ٚقت ٭ٌٖ ايعضام سات عضم "َٔ املٝكات ٚيف فشٝح َغًِ عٔ دابض إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ٚعٔ عا٥ؾ١ َضؾٛعا مٛٙ صٚا

ٙ ايبذ "ٚٚقت عِ اٜنا ٫ٌٖ ايعضام سات عضام "راٚر ٚايٓغا٥ٞ ٟ ٚسات عضم قض١ٜ خضب١ قزمي١ َٔ ع٬َاتٗا املكابض ايكزمي١ صٚا اص
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ٚعضم ٖٛ اؾبٌ املؾضف ع٢ً ايعكٝل إقٓاع ٚعٔ أْػ أْ٘ نإ وضّ َٔ ايعكٝل ٚنإ اؿغٔ بٔ فاحل وضّ َٔ ايضبش٠ ٚعٔ ابٔ 

 .ايدل ٖٛ أسٛط َٔ سات عضمسغٓ٘ ايذلَشٟ ٚقاٍ ابٔ عبز  "ٚقت ٭ٌٖ املؾضم ايعكٝل"عباؼ إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 

ّ َٔ املٓظٍ؟  ٌٖ ٜقح إٔ ٜتِ ا٫سضا

٭ٌٖ املز١ٜٓ سا اؿًٝؿ١ ٚ٭ٌٖ "َٚٔ َٓظي٘ رٕٚ املٝكات ؾُٝكات٘ َٓظي٘ ؿزٜح ابٔ عباؼ قاٍ ٚقت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ -

ايؾاّ اؾشؿ١ ٚ٭ٌٖ لز قضٕ ٚ٭ٌٖ ايُٝٔ ًًُِٜ ٖٔ هلٔ ٚملٔ أت٢ عًٝٗٔ َٔ غرل أًٖٗٔ ممٔ ٜضٜز اؿر ٚايعُض٠ َٚٔ نإ رٕٚ 

سيو ؾًُٗ٘ َٔ أًٖ٘ ٚنشيو ست٢ أٌٖ َه١ ًٜٕٗٛ َٓٗا َتؿل عًٝ٘ َٚٔ مل ميض مبٝكات أسضّ إسا ساس٣ أقضبٗا َٓ٘ يكٍٛ عُض 

ٙ ايبداصٟ"صٚا سشٖٚا َٔ قزٜز ٚيف يؿغ َٔ طضٜكهِ أْغ  .صٚا

 

ُٜشضّ َٔ مل واس َٝكاتا؟  أٜٔ 

بكزص َضسًتني ٭ْ٘ أقٌ املٛاقٝت قاٍ يف ايؾضح أمجعٛا ع٢ً ٖشٙ ا٭صبع١ ٚاتؿل ٭ٌٖ ايٓكٌ ع٢ً  َه١ َٚٔ مل واس َٝكاتا أسضّ عٔ

فش١ اؿزٜح ؾٝٗا 

 

 َت٢ ٫ ٜٓعكز ا٫سضاّ؟

ّ َع ٚدٛر اؾٕٓٛ ٚاٱغُا٤ ٚايغهض يعزّ ٚدٛر اي١ٝٓ َِٓٗ ٫ٚ ٜٓعكز  اٱسضا

 

ٜبطٌ ا٫سضاّ؟   َا ايشٟ 

ٜبطٌ إ٫  اٯ١ٜ  {ي٦ٔ أؽضنت يٝشبطٔ عًُو  }يكٛي٘  بايضر٠ٚإسا إْعكز مل 

 

 َا ايشٟ ٜؿغز ا٫سضاّ؟

ٍ قاٍ ابٔ املٓشص أمجعٛا ع٢ً إٔ اؿر ٫  بايٛط٤يهٔ ٜؿغز  ّ إ٫ اؾُاع يف ايؿضز قبٌ ايتشًٌ ا٭ٚ ٜؿغز بإتٝإ ؽ٤ٞ يف ساٍ اٱسضا

ٚا٭فٌ ؾٝ٘ َاصٟٚ عٔ ابٔ عُض ٚابٔ عباؼ ٚمل ٜعضف هلُا كاـي  

ٜبطٌ-  {ٚأمتٛا اؿر ٚايعُض٠ هلل  }بٌ ًٜظَ٘ إمتاَ٘ ٚايكنا٤ ص٣ٚ عٔ ابٔ عُض ٚعًٞ ٚأبٞ ٖضٜض٠ ٚابٔ عباؼ يكٛي٘ تعاىل  ٫ٚ 

ٜٚكنٞ َٔ قابٌ قاٍ يف ايؾضح ٫ ْعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾا 

 

 َا املضار بايتُتع ؟

ّ بني إٔ ٜٟٓٛ ايتُتع ٖٚٛ أؾنٌ صٟٚ سيو عٔ ابٔ َاّ أمحز ٖٚٛ آخض عباؼ ٚابٔ عُض ٚغرل ٚىرل َٔ أصار اٱسضا ا٭َضٜٔ ُٖا قاٍ اٱ

ّ بأٟ ا٭ْغاى ايحَٓ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ٫ث١ ؽا٤ ٚقز رٍ عًٝ٘ أٚ ٜٟٓٛ اٱؾضار أٚ ايكضإ قاٍ يف ايؾضح ٫ٚ خ٬ف يف دٛاط اٱسضا

ؾُٓا َٔ أٌٖ بعُض٠ َٚٓا َٔ أٌٖ عر َٚٓا َٔ أٌٖ بُٗا  قٍٛ عا٥ؾ١ "

قاٍ ابٔ املٓشص أمجع أٌٖ ايعًِ ع٢ً إٔ َٔ أٌٖ بعُض٠ "ٖٛ إٔ وضّ بايعُض٠ يف أؽٗض اؿر ثِ بعز ؾضاغ٘ َٓٗا وضّ اؿر ٚايتُتع 

َٔ أٌٖ اٯتؿام اٯؾام يف أؽٗض اؿر َٔ املٝكات ٚقزّ َه١ ؾؿضؽ ٚأقاّ بٗا ٚسر َٔ عا١َ أْ٘ َتُتع ٚعًٝ٘ اهلز٣ إٕ ٚدز ٚإ٫ 

ؾايقٝاّ 

 

 َا املضار باٱؾضار؟

ٚاٱؾضار ٖٛ إٔ وضّ باؿر ثِ بعز ؾضاغ٘ َٓ٘ وضّ بايعُض٠ 

 

 َٚا ؽضط٘؟َا املضار بايكضإ؟

أْ٘ سر َع ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚقز "عًٝٗا قبٌ ايؾضٚع يف طٛاؾٗا ؿزٜح دابض  إٔ وضّ بايعُض٠ ثِ ٜزخٌ اؿر ٚٚايكضإ ٙ-

أًٖٛا باؿر َؿضرا ؾكاٍ هلِ سًٛا َٔ إسضاَهِ بطٛاف بايبٝت ٚبني ايقؿا ٚاملض٠ٚ ٚققضٚا ٚأقُٝٛا س٫٬ ست٢ إسا نإ ّٜٛ ايذل١ٜٚ 

نِ ب٘ ؾ٫ًٛ أْٞ عكت ؾأًٖٛا باؿر ٚادعًٛا ايشٟ قزَتِ بٗا َتع١ ؾكايٛا نٝـ ػعًٗا َتع١ ٚقز زلٝٓا اؿر ؾكاٍ إؾعًٛا َاأَضت

ٜبًؼ  ّ ست٢  َتؿل عًٝ٘   "قً٘ اهلزٟاهلزٟ يؿعًت َجٌ َاأَضتهِ ب٘ ٚيهٔ ٫ وٌ َين سضا
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ٙ ا٭ثضّ ٭ْ٘ مل ٜضر ب٘ أثض ٚمل ٜغتؿز ب٘ ؾا٥ز٠ غ٬ف  ؾإٔ أسضّ ب٘ ثِ بٗا مل ٜقح ٚمل ٜقض قاصْا- ٖٚٛ قٍٛ عًٞ صمٞ اهلل عٓ٘ صٚا

 .َا عبل ٜٚبك٢ ع٢ً إسضاَ٘ باؿر 

ٚفضؾ٘ ملا ؽا٤ َٚا عٌُ قبٌ ؾًػٛ يكٍٛ طاٚٚؼ خضٚز صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ املز١ٜٓ ٫ ٜغُٞ  َٚٔ أسضّ ٚاطًل فح-

سذا ٜٓتعض ايكنا٤ ؾٓظٍ عًٝ٘ بني ايقؿا ٚاملض٠ٚ اخل ٚنشا أسضّ مبجٌ َا أسضّ ب٘ ؾ٬ٕ ؿزٜح أْػ قاٍ قزّ عًٞ صعٍٛ اهلل ف٢ً 

ٍ مب أًًٖت ٜا عًٞ قاٍ أًًٖت بأ٬ٍٖ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ ي٫ٛ إٔ َعٞ اهلزٟ ٭سًًت َتؿل اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ ايُٝٔ ؾكا

عًٝ٘ 

 

 ملٔ أصار ْغهًا ؟أسنض َاٜكاٍ 

َتؿل عًٝ٘   "يكٍٛ عا٥ؾ١ ؾُٓا َٔ أٌٖ بعُض٠ َٚٓا َٔ أٌٖ عر ٚعُض٠ َٚٓا َٔ أٌٖ عر"ايغ١ٓ ملٔ أصار ْغها إٔ ٜعٝٓ٘ ؾُٔ

ِٗ إْٞ أصٜز ايٓغو ايؿ٬ْٞ ؾٝغضٙ يٞ ٚتكبً٘ َين ٚ إٕ سبغين سابػ ؾُشًٞ سٝح سبغتينٚإٔ ٜؾذلط ؾٝكٍٛ  ملا ص٣ٚ ايٓغا٥ٞ َٔ  اًي

ِٗ إْٞ أٌٖ مبا أٌٖ ب٘ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  "سزٜح دابض إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ يعًٞ مب أًًٖت قاٍ قًت اًي

إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ رخٌ ع٢ً مباع١ بٓت ايظبرل ؾكاٍ هلا يعًو أصرت اؿر قايت ٚاهلل َا أدزْٞ إ٫  "ٚعٔ عا٥ؾ١"

ِٗ إٕ قًٞ سٝح سبغتين ؾإٕ ع٢ً صبو َا  "َتؿل عًٝ٘ ٚيًٓغا٥ٞ يف سزٜح ابٔ عباؼ "ٚدع١ ؾكاٍ هلا سذٞ ٚإؽذلطٞ ٚقٛيٞ اًي

ٙ أمحز  "ؾكز سًًت َٔ سيو بؾضطو ع٢ً صبواعتجٓٝت ٚيف سزٜح عهض١َ ؾإٕ سبغت أٚ َضمت  صٚا

 

 َاسهِ يبػ ايكؿاطٜٔ ٚتػط١ٝ ٚد٘ املضأ٠ يف اؿر؟

د٘ َٔ ا٭ْج٢ يهٔ تغزٍ ع٢ً ٚدٗٗا ؿاد١ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ   ٚتػط١ٝ اٛي

ٟ قاٍ يف ايؾضح  ٙ أمحز ٚايبداص إ٫ َا صٟٚ عٔ  ّ ؾٝ٘ خ٬ؾاؾٝشضّ تػطٝت٘ ٫ ْع٫ٌ تٓتكب املضأ٠ احملض١َ ٫ٚ تًبػ ايكؿاطٜٔ صٚا

ٜبا َٓٗا عزيت ايجٛب َٔ ؾٛم  ايغزٍأزلا٤ أْٗا تػط١ٝ ؾٝشٌُ ع٢ً  ؾ٬ ٜهٕٛ ؾٝ٘ إخت٬ف ؾإٕ استادت يتػطٝت٘ ملضٚص ايضداٍ قض

صأعٗا ٫ ْعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾا اْت٢ٗ ؿزٜح عا٥ؾ١ نإ ايضنبإ ميضٕٚ بٓا ٚمٔ قضَات َع صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾإسا 

ٙ أبٛ راٚر ٚا٭ثضّ ٫ٚ ٜنض ملػ املغزٍٚ ٚدٗٗا خ٬ؾا يًكامٞ  ساس ْٚا عزيت إسزاْا دًبابٗا ع٢ً ٚدٗٗا ؾإسا داٚطْٚا نؾؿٓاٙ صٚا

 

 َا سهِ َٔ ؾعٌ احملعٛصات دا٬ًٖ أٚ َهضًٖا؟

طأ ٭َيت عٔ اخلؾُٔ يبػ أٚ تطٝب أٚ غط٢ صأع٘ ْاعٝا أٚ دا٬ٖ أٚ َهضٖا ؾ٬ ؽ٤ٞ عًٝ٘ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عؿٞ 

ٙ أطا٘ي يف اؿاٍ ٚإ٫ ؾز٣ ٱعتزاَت٘ احملعٛص َٔ غرل عشص.ٚايٓغٝإ َٚا اعتهضٖٛا عًٝ٘  ٍ عشص  .َٚت٢ طا

 

 َا سهِ فٝز ايبشض ٚايكٌُ يف اٱسضاّ؟

٭ْ٘  ٚايكٌُاؿٛت ِٖٚ قاي٘ أبٛ راٚر ٚعٓ٘ ٖٛ َٔ فٝز ايبشض ٚقاٍ عض٠ٚ ٖٛ َٔ ْجض٠  فٝز ايبشضٚسزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا إْ٘ َٔ 

ّ أس٣ٜذلؾ٘ بإطايت٘ ٚيٛ أبٝح مل ٜذلن٘ نعب بٔ عغض٠ ٚعٓ٘  سهٞ عٔ ابٔ عُض قاٍ ٖٞ أٖٕٛ  ٜباح قتً٘ ٭ْ٘ َٔ انجض اهلٛا

ّ ٚاٱسضاَّكتٍٛ ٚعٔ ابٔ عباؼ ؾُٝٔ أيكاٖا ثِ طًبٗا تًو ماي١ ٫ تبتػٞ ٫  ٫ٚ  ايدلاغٝح بٌ ٜغٔ قتٌ نٌ َ٪س َطًكا يف اؿضا

ؼ ؾٛاعل ٜكتًٔ يف اؿٌ ٚاؿضّ اؿزأ٠ ٚايػضاب ٚايؿأص٠ ٚايعكضب ٚايهًب ايعكٛص ٚيف يؿغ اؿ١ٝ َهإ دظا٤ ؾٝ٘ ؿزٜح خِ

ٜباح قتٌ نٌ َا ؾٝ٘  ايعكضب َتؿل عًٝ٘ قاٍ َايو ايهًب ايعكٛص َا عكض ايٓاؼ ٚعزا عًِٝٗ َجٌ ا٭عز ٚايش٥ب ٚايُٓض ؾع٢ً ٖشا 

ٜباح اسٕ .٠ ٚايظْبٛص ٚايبل ٚايبعٛض ٚايدلاغٝح ٚايشباب أس٣ َٔ عباع ايبٗا٥ِ ٚدٛاصح ايطرل ٚاؿؾضات امل٪سٟ قتً٘ يف  ايكٌُ ؾإْ٘ 

اؿضّ بػرل خ٬ف اْت٢ٗ  

 

ّ  أسنض   ؟قعٛصات اٱسضا

 ٖٚٞ عبع١ أؽٝا٤

إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ع٦ٌ َا ًٜبػ احملضّ ؾكاٍ ٫ ًٜبػ "ؿزٜح ابٔ عُض  تعُز يبػ املدٝط ع٢ً ايضدٌ ست٢ اـؿني -1

ايكُٝك ٫ٚ ايعُا١َ ٫ٚ ايدلْػ ٫ٚ ايغضاٌٜٚ ٫ٚ ثٛبا َغ٘ ٚصؼ ٫ٚ طعؿضإ ٫ٚ اـؿني إ٫ إٔ هز ْعًني ؾًٝكطعُٗا ست٢ ٜهْٛا 

َتؿل عًٝ٘ ْٚك ع٢ً ٖشٙ ا٭ؽٝا٤ ٚأؿل بٗا أٌٖ ايعًِ َا يف َعٓاٖا َجٌ اؾب١ ٚايزصاع١ ٚايتبإ ٚأؽباٙ سيو  "أعؿٌ َٔ ايهعبني

زلعت ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ىطب بعضؾات َٔ مل هز إطاصا ؾًًٝبػ عضاٌٜٚ َٚٔ مل "ؿزٜح ابٔ عباؼ  ٚعٓ٘ ٫ ٜكطع اـؿني

َتؿل عًٝ٘ قٌٝ ٖشا ْاعذ ؿزٜح ابٔ عُض ايغابل ٭ٕ ٖشا بعضؾات قاي٘ ايزصاقطين ٚسزٜح ابٔ عُض  "هز ْعًني ؾًًٝبػ خؿني
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ٜار٠ باملز١ٜٓ يضٚا١ٜ أمحز عٓ٘ زلعت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل  عًٝ٘ ٚعًِ ع٢ً املٓدل ٚسنضٙ ٚأدٝب عٔ قٛهلِ سزٜح ابٔ عُض ؾٝ٘ ط

بػ ب٬ قطع  ٜار٠ سهِ ٖٚٛ دٛاط اًي  .يؿغ بإٔ سزٜح ابٔ عباؼ ٚدابض ؾُٝٗا ط

قٛي٘ "ٚيٛ بطني أٚ إعتػ٬ٍ مبشٌُ يٓٗٝ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ احملضّ عٔ يبػ ايعُا٥ِ ٚايدلاْػ ٚتعُز تػط١ٝ ايضأؼ َٔ ايضدٌ  -2

ٜبعح ّٜٛ ايكامي١ ًَبٝا  َتؿل عًُٝٗا ٚنضٙ أمحز ا٫عتع٬ٍ باحملٌُ َٚا يف "يف احملضّ ايشٟ ٚققت٘ ْاقت٘ ٫ٚ ؽُضٚا صأع٘ ؾإْ٘ 

َعٓاٙ يكٍٛ ابٔ عُض أمح ملٔ أسضَت ي٘ أٟ أبضط يًؾُػ ٚعٓ٘ ي٘ سيو أؽب٘ اـ١ُٝ ٚيف سزٜح دابض أَض بكب١ َٔ ؽعض ؾنضبت ي٘ 

َغًِ ٚإٕ طضح ع٢ً ؽذض٠ ثٛبا ٜغتعٌ ب٘ ؾ٬ بأؼ إمجاعا قاي٘ يف ايؾضح ٚي٘ إٔ ٜتعًٌ بجٛب ع٢ً عٛر يكٍٛ  بُٓض٠ ؾٓظٍ بٗا صٚاٙ

راع ؾضأٜت أعا١َ ٚب٫٬ ٚأسزُٖا آخش غطاّ ْاق١ ايٓيب ف٢ً اهلل  أّ اؿقني سذذت َع صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سذ١ اٛي

ٙ َغًِ ٜٚباح ي٘ تػط١ٝ ٚدٗ٘ صٟٚ عٔ عجُإ ٚطٜز بٔ  عًٝ٘ ٚعًِ ٚاٯخض صاؾع ثٛب٘ ٜغذلٙ َٔ اؿض ست٢ ص٢َ مجض٠ ايعكب١ صٚا

 ثابت ٚابٔ ايظبرل ٫ٚ ٜعضف هلِ كاـي

ٜٚػغٌ صأع٘ باملا٤ ب٬ ٭ٕ يف بعض أيؿاظ سزٜح فاسب ايضاس١ً ٫ٚ ؽُضٚا ٚدٗٗ٘ ٫ٚ صأع٘  يف عقضِٖ ٚب٘ قاٍ ايؾاؾعٞ ٚعٓ٘

٭ْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ غغٌ صأع٘ ٖٚٛ قضّ ٚسضى صأع٘ بٝزٜ٘ ؾأقبٌ بُٗا  "ّصٟٚ عٔ عُض ٚابٓ٘ ٚعًٞ ٚدابض ٚغرلٙ تغضٜح

ٙ َايو ٚايؾاؾعٞ ٚعٔ ابٔ عباؼ قاٍ يٞ عُض "ٚأربض ٚمٔ قضَٕٛ  "َتؿل عًٝ٘ ٚاغتغٌ عُض ٚقاٍ ٫ ٜظٜز املا٤ ايؾعض إ٫ ؽعجا صٚا

ٙ ععٝز ٚإٕ محٌ ع٢ً"باؾشؿ١ تعاٍ أباقٝو أٜٓا أطٍٛ ْؿغا يف املا٤  صأع٘ طبكا أٚ ٚمع ٜزٙ عًٝ٘ ؾ٬ بأؼ ٭ْ٘ ٜكقز ب٘ ايغذل  صٚا

 .قاي٘ يف ايهايف 

ي٘ يبػ ثٛب َطٝب  ٫ٚ هٛطأمجعٛا ع٢ً أْ٘ ممٓٛع َٔ ايطٝب  .يف ايشٟ ٚققت٘ صاسًت٘ ٫ٚ متغٛٙ بطٝب  يكٛي٘ققز ؽِ ايطٝب  -3

َٚػ َا ٜعًل ٭ْ٘ تطٝب يٝزٙ  .٫ ْعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾا يكٛي٘ ٫ٚ ًٜبػ ثٛبا َغ٘ ٚصؼ ٫ٚ طعؿضإ َتؿل عًٝ٘ 

َغت ايٓاص َٔ ايطعاّ بأعا ٚإٕ بكٝت صا٥شت٘  ٚنإ َايو ٫ ٜض٣ مبا ٚاعتعُاي٘ يف أنٌ ٚؽضب عٝح ٜعٗض طعُ٘ أٚ صو٘

نشٓا٤ ٚطعُ٘ ٚيٛ ؽِ ايؿٛان٘ نًٗا ٚنشا ْبات ايقشضا٤ نؾٝح ٚقٝقّٛ ٚخظاَٞ ٚنشا َا ٜٓبت٘ اٯرَٞ يػرل ققز ايطٝب 

 .قاي٘ يف اٱقٓاع  ص فٝينٚعقؿض ٚقضْؿٌ ٚرا

ٜبًؼ اهلزٟ قً٘  }يكٛي٘ تعاىل  إطاي١ ايؾعض َٔ ايبزٕ ٚيٛ َٔ ا٭ـْ -4 يضأؼ ٚقغٓا اٯ١ٜ ْك سًل ا {٫ٚ ؼًكٛا ص٩ٚعهِ ست٢ 

ٙ إ٫ َٔ عشص ٚأمجعٛا ع٢ً أْ٘ ٜظٟعًٝ٘ عا٥ض ؽعض ايبزٕ  ٍ ٚتكًِٝ ا٭ظاؾض قاٍ يف ايؾضح أمجعٛا ع٢ً أْ٘ ممٓٛع َٔ تكًِٝ أظؿاص

  .ظؿضٙ إسا إْهغض

سؾٞ املأنٍٛ إمجاعا -5 ٜا أٜٗا ايشٜٔ آَٓٛا ٫  }اٯ١ٜ ٚقٛي٘  {ٚسضّ عًٝهِ فٝز ايدل َا رَتِ  }يكٛي٘ تعاىل  قتٌ فٝز ايدل اٛي

أْ٘ نإ َع أفشاب  "ع٢ً قتً٘ ٭ْ٘ إعا١ْ ع٢ً احملضّ ؿزٜح أبٞ قتار٠ ٚاٱعا١ْٚايز٫ي١ عًٝ٘ .اٯ١ٜ  {تكتًٛا ايقٝز ٚأْتِ سضّ 

ي٘ قضَني ٖٚٛ مل وضّ ؾأبقضٚا محاصا ٚسؾٝا ٚأْا َؾػٍٛ أخقـ ْعًٞ ؾًِ ٜ٪سْْٛٞ ب٘ ٚأسبٛا يٛ أْٞ أبقضت٘ ؾضنبت ْٚغٝت 

ايغٛط ٚايضَح ؾكًت هلِ ْاٚيْٛٞ ايغٛط ٚايضَح ؾكايٛا ٚاهلل ٫ ْعٝٓو عًٝ٘ ٖٚشا ٜزٍ ع٢ً إعتكارِٖ ؼضِٜ اٱعا١ْ عًٝ٘ ٚملا عأيٛا 

َتؿل عًٝ٘  "إٔ وٌُ عًٝٗا أٚ أؽاص إيٝٗا قايٛا ٫ قاٍ ؾهًٛا َا بكٞ َٔ ؿُٗا ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ ٌٖ َٔ أسز أَضٙ ايٓيب

ٙ ابٔ َاد٘ ٚقتٌ اؾضار ٭ْ٘  ٚإؾغار بٝن٘. يكٍٛ ابٔ عباؼ يف بٝض ايٓعاّ قُٝت٘ ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا يف بٝض ايٓعاّ مثٓ٘ صٚا

ًٜٚٗه٘ املا٤ إسا ٚقع ؾٝ٘  بضٟ ٜؾاٖز طرلاْ٘ يف ايدل 

ٙ اؾُاع١ إ٫  عكز ايٓهاح -6 ٫ٚ ٜقح ؿزٜح عجُإ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ ٫ ٜٓهح احملضّ ٫ٚ ٜٓهح ٫ٚ ىطب صٚا

ٙ َايو  ٟ ٚيٝػ يًذلَشٟ ؾٝ٘ ٫ٚ ىطب ٚعٔ أبٞ غطؿإ عٔ أبٝ٘ إٔ عُض ؾضم بُٝٓٗا ٜعين صد٬ تظٚز ٖٚٛ قضّ صٚا ايبداص

َا٤ يًتغضٟ ٚغرلٙ ٫ ْعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾاٚايزاص  .قطين قاٍ يف ايؾضح ٜٚباح ؽضا٤ اٱ

ط٤ يف ايؿضز -7 ٍ يف اؿر  }يكٛي٘ تعاىل  اٛي قاٍ ابٔ عباؼ ايضؾح اؾُاع قاٍ ابٔ املٓشص أمجعٛا ع٢ً  {ؾ٬ صؾح ٫ٚ ؾغٛم ٫ٚ دزا

 ّ ٚابٔ عباؼ ٚمل ٜعضف هلُا كاـي  ٚا٭فٌ ؾٝ٘ َا صٟٚ عٔ ابٔ عُض إ٫ اؾُاعإٔ اؿر ٫ ٜؿغز بإتٝإ ؽ٤ٞ يف ساٍ اٱسضا

ٚيف ؾغار اؿر صٚاٜتإ  ؾعًٝ٘ بز١ْٚرٚاعٝ٘ ٚاملباؽض٠ رٕٚ ايؿضز ٚا٫عتُٓا٤ ؾإٕ مل ٜٓظٍ مل ٜؿغز ٫ ْعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾا ٚإٕ أْظٍ 

َايو  إسزاُٖا ٫ ٜؿغز ٖٚٛ قٍٛ ايؾاؾعٞ ٭ْ٘ هب ب٘ اؿز رُْٚٗا ٚايجا١ْٝ ٜؿغز ٖٚٛ قٍٛ

 

 أسنض ؾز١ٜ قعٛصات اٱسضاّ؟

ٚيف مجٝع احملعٛصات ايؿز١ٜ قتٌ ايكٌُ ملا تكزّ ٚعٔ أمحز ٜطعِ ؽ٦ٝا ٚقاٍ إعشام متض٠ ؾُا ؾٛقٗا  

ٚعكز ايٓهاح ٫ ؾز١ٜ ؾٝ٘ نؾضا٤ ايقٝز  

ٚيف ايبٝض ٚاؾضار قُٝت٘ َهاْ٘ ملا تكزّ يف ايبٝض ٚصٟٚ عٔ عُض يف اؾضار اؾظا٤  

يعؿض إطعاّ َغهني ٚيف إثٓني إطعاّ اثٓني ٭ٕ املز أقٌ َا هب ٚعٓ٘ قبن١ َٔ طعاّ ٭ْ٘ ٫ تكزٜض ي٘ يف ايؾضع ٚيف ايؾعض٠ أٚ ا

ؾٝذب املقرل إىل ا٭قٌ ٭ْ٘ ايٝكني  
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ؾُٔ نإ َٓهِ َضٜنا أٚ ب٘ أس٣ َٔ صأع٘ ؾؿز١ٜ َٔ فٝاّ أٚ فزق١ أٚ  }ٚاينضٚصات تبٝح يًُشضّ احملضَات ٜٚؿزٟ يكٛي٘ تعاىل 

ٚؿزٜح نعب بٔ عذض٠ صمٞ اهلل عٓ٘  {ْغو 

 

  ؟ايؿز١ٜ أسنض أقغاّ 

ّ أٚ اؿضّ ٖٚٞ قغُإ   :ٖٚٞ َا هب بغبب اٱسضا

ٍ  :قغِ ايتدٝرل:أ٫ًٚ بػ ٚايطبٝب ٚتػط١ٝ ايضأؼ ٚإطاي١ أنجض َٔ ؽعضتني أٚ ظؿضٜٔ ٚاٱَٓا٤ بٓعض٠ ٚاملباؽض٠ بػرل إْظا نؿز١ٜ اًي

ٜاّ أٚ إطعاّ عت١ َغانني يهٌ َغهني َز بض أٚ ْقـ فاع َٔ غرلٙ يكٛي٘ تعاىل  ؾُٔ  }َين ىرل بني سبح ؽا٠ أٚ فٝاّ ث٬ث١ أ

يعًو "ٚقٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يهعب بٔ عذض٠  {فٝاّ أٚ فزق١ أٚ ْغو نإ َٓهِ َضٜنا أٚ ب٘ أس٣ َٔ صأع٘ ؾؿز١ٜ َٔ 

ٜاّ أٚ أطعِ عت١ َغانني أٚ أْغو بؾا٠ ّ صأعو قاٍ ْعِ ٜاصعٍٛ اهلل قاٍ اسًل صأعو ٚفِ ث٬ث١ أ َتؿل عًٝ٘ ٚيؿع٘ أٚ  "آساى ٖٛا

يًتدرل ٚاؿل ايباقٞ باؿًل ٭ْ٘ سضّ يًذلؾ٘ ؾكٝػ عًٝ٘ ٚقاٍ ابٔ عباؼ ؾُٝٔ ٚقع ع٢ً اَضأت٘ يف ايعُض٠ قبٌ ايتكقرل عًٝ٘ 

ٙ ا٭ثضّ ٚص٣ٚ ا٭ثضّ أٜنا إٔ عُض بٔ عبٝز اهلل قبٌ عا٥ؾ١ بٓت طًش١ ٖٚٛ قضّ ؾغأٍ ؾأمجع  ؾز١ٜ َٔ فٝاّ أٚ فزق١ أٚ ْغو صٚا

ّ ٫ تؿغز اؿر ؾٛدبت ب٘ ؽا٠  ي٘ ع٢ً إٔ ٜٗضم رَا ٚقٝػ عًٝٗا املباؽض٠ ٚاٱَٓا٤ بٓعض٠ ٚمُٖٛا ٭ْٗا أؾعاٍ قض١َ باٱسضا

ناؿًل  

دظا٤ ايقٝز ىرل ؾٝ٘ بني املجٌ ٚايٓعِ أٚ تكِٜٛ املجٌ مبشٌ ايتًـ ٜٚؾذلٟ بكُٝت٘ طعاَا َا هظ٤٣ يف ايؿطض٠ ؾٝطعِ  َٚٔ ايتدٝرل

َٚٔ قتً٘ َٓهِ َتعُزا ؾذظا٤  }فـ فاع َٔ غرلٙ أٚ ٜقّٛ عٔ إطعاّ نٌ َغهني َٜٛا يكٛي٘ تعاىل نٌ َغهني َز بض أٚ ٕ

  {َجٌ َا قتٌ َٔ ايٓعِ وهِ ب٘ سٚا عزٍ َٓهِ ٖزٜا بايؼ ايهعب١ أٚ نؿاص٠ طعاّ َغانني أٚ عزٍ سيو فٝاَا 

ط٤ ْٚح نزّ :قغِ ايذلتٝب:ثاًْٝا ادب ٚاٱسقاص ٚاٛي ٚٙ ؾٝذب ع٢ً َتُتع ٚقاصٕ ٚتاصى ٚادب رّ ؾإٕ عزَ٘ املتع١ ٚايكضإ ٚتضى اٛي

ٜاّ يف ّ اؿر صٟٚ سيو عٔ ابٔ  أٚ مثٓ٘ فاّ ث٬ث١ أ ّ يٝقَٛٗا يف إسضا اؿر ٚا٭ؾنٌ نٕٛ آخضٖا ّٜٛ عضؾ١ ْك عًٝ٘ ؾٝكزّ اٱسضا

ّ بايعُض٠  دٛب عُض ٚعطا٤ ٚعًك١ُ ٚغرلِٖ ٚٚقت دٛاط فٝاَٗا َٔ إسضا ٜاّ ايتؿ.ٱْعكار عبب اٛي صٜل قاٍ ابٔ عُض ٚتقح أ

ٜاّ ايتؾضٜل إٔ ٜقُٔ إ٫ ملٔ هز اهلزٟ ٟ ٚ ٚعا٥ؾ١ مل ٜضخك يف أ ٙ ايبداص ٚعبع١ إسا صدع إىل ب٘ قاٍ َايو ٚايؾاؾعٞ يف ايكزِٜ صٚا

ٜاّ يف اؿر ٚعبع١ إسا صدعتِ  }أًٖ٘ يكٛي٘ تعاىل   {ؾُٔ متتع بايعُض٠ إىل اؿر ؾُا اعتٝغض َٔ اهلزٟ ؾُٔ مل هز ؾقٝاّ ث٬ث١ أ

هٛط فٝاَٗا بعز ؾضاغ٘ َٔ أؾعاٍ اؿر قٌٝ ٭محز ٜقّٛ بايطضٜل أٚ مبه١ قاٍ سٝح ؽا٤ ٚب٘ قاٍ َايو ٚعٔ عطا٤ ٚفاٖز يف ٚ

ايطضٜل ٖٚٛ قٍٛ إعشام  

ٜاّ ب١ٝٓ ايتشًٌ   عؾض٠ؾإٕ مل هز فاّ  {ؾإٕ أسقضمت ؾُا اعتٝغض َٔ اهلزٟ  }ٚهب ع٢ً ققض رّ يكٛي٘ تعاىل  أ

تع١  ثِ سٌ قٝاعا ع٢ً رّ امل

ٍ أٚ أْظٍ َٓٝا مبباؽض٠ أٚ اعتُٓا٤ أٚ تكبٌٝ أٚ ملػ يؾٗٛٙ أٚ تهضاص ْعضٙ  ٚهب ع٢ً َٔ ٚطأ- ؾإٕ  بز١ْيف اؿر قبٌ ايتشًٌٝ ا٭ٚ

ٜاّ ث٬ث١ يف اؿر ٚعبع١ إسا صدع نزّ املتع١ ٭ٕ ابٔ عُض ٚابٔ عباؼ ٚعبز اهلل بٔ عُضٚ قايٛا يًٛاط٦ني  مل هزٖا فاّ عؾض٠ أ

ٜاّ يف اؿر ٚعبع١ إسا صدعتِ ٚقٝػ ايباقٞ عًٝ٘  ٜا ٖزٜا ٚإٕ مل ػزا ؾقَٛا ث٬ث١ أ اٖزا

 

ط٧ ؾ٢ اؿر ٚايعِبٓٛعٝ٘ ايتشًٌ  ت٢ وقٌّ  ص٠؟يف ساي١ اٛي

 ٍ ط٤ بعز ايتشًٌ ا٭ٚ ٭ٕ ايطٛاف صنٔ ٫ ٜتِ اؿر إ٫  ؾٝشضّ َٓ٘ يٝطٛف يًظٜاص٠ قضَاايٓغو يهٔ مينٞ إىل اؿٌ  ٫ ٜؿغزٚاٛي

ٙ َايو ٫ٚ ٟ ب٘ ٚيكٍٛ ابٔ عباؼ يف صدٌ أفاب أًٖ٘ قبٌ إٔ ٜؿٝض ّٜٛ ايٓشض لضإ دظٚصا بُٝٓٗا ٚيٝػ عًٝ٘ اؿر َٔ قابٌ صٚا

ٍ ؾٝٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َٛدب٘  ؽا٠ٜعضف ي٘ كاـي َٔ ايقشاب١ ٚعًٝ٘  ّ خـ بايتشًٌ ا٭ٚ ّ ايتاّ٭ٕ اٱسضا ـؿ١  رٕٚ َٛدب اٱسضا

ٚيف ايعُض٠ إسا أؾغزٖا قبٌ اؾعٞ ٙ قاٍ ايؿٚؾاقا ٭بٞ سٓٝؿ١ ٚعٓ٘ ًٜظَ٘ بز١ْ ٭ْ٘ قٍٛ ابٔ عباؼ ٚب ٚعزّ إؾغارٙ اؿراؾٓا١ٜ 

ٙ ا٭ثضّ   متاّ ايغعٞ ؽا٠ يكٍٛ ابٔ عباؼ ؾُٝٔ ٚقع ع٢ً إَضأت٘ قبٌ ايتكقرل عًٝ٘ ؾز١ٜ َٔ فٝاّ أٚ فزق١ أٚ ْغو صٚا

إسا صَٝتِ ٚسًكتِ ؾكز  "وقٌ باثٓني َٔ صَٞ ٚسًل ٚطٛاف ٚوٌ ي٘ نٌ ؽ٤ٞ إ٫ ايٓغا٤ ؿزٜح عا٥ؾ١ َضؾٛعا ٚايتشًٌ ا٭ٍٚ

ٙ ععٝز ٚقايت عا٥ؾ١ طٝبت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٱسضاَ٘ سني أسضّ سٌ يهِ  ايطٝب ٚايجٝاب ٚنٌ ؽ٤ٞ إ٫ ايٓغا٤ صٚا

َتؿل عًٝ٘  "ٚؿً٘ قبٌ إٔ ٜطٛف بايبٝت 

َٔ مل وٌ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ "٫ ْعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾا يكٍٛ ابٔ عُض مبا بكٞ َع ايغعٞ إٕ مل ٜهٔ عع٢ قبٌ ٚ ٚايجاْٞ وقٌ

َتؿل عًٝ٘  "ؽ٤ٞ سضّ َٓ٘ ست٢ قن٢ سذ٘ ٚمض ٖزٜ٘ ّٜٛ ايٓشض ٚطاف بايبٝت ثِ قز سٌ ي٘ نٌ ؽ٤ٞ سضّ َٓ٘

 

 أسنض ؾز١ٜ ايقٝز ايشٟ ي٘ َجٌ َٔ ايٓعِ؟
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قن٢ بٗا عُض ٚعجُإ ٚعًٞ ٚطٜز ٚابٔ عباؼ َٚعا١ٜٚ   بز١ْٚؾٝٗا  نايٓعا١َٚايقٝز ايشٟ ي٘ َجٌ َٔ ايٓعِ -

سؿ ٚبكضٙ ٚيف - يكنا٤ عُض صمٞ اهلل عٓ٘   بكض٠محاص اٛي

ٙ أبٛ راٚر ٚغرلٙ ٚقن٢ ؾٝٗا عُض ٚابٔ عباؼ بهب "٭ٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سهِ ؾٝٗا بشيو "اينبع نبؿٚيف -  ـصٚا

ٍ ؽا٠ٚيف - قن٢ بٗا عُض ٚعًٞ ٚصٟٚ عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ سزٜح دابض   ايػظا

بض ٚاينب دزٟٚيف - قن٢ ب٘ عُض ٚاصبز   ي٘ ْقـ ع١ٓ اٛي

ص٣ٚ عٔ عُض ٚابٔ َغعٛر ٚدابض ٚيف ا٭صْب عٓام رٕٚ اؾؿض٠ ٜض٣ٚ عٔ عُض أْ٘ قن٢ بشيو   ايرلبٛع دؿض٠ هلا أصبع١ أؽٗضٚيف -

ٙ قطض٠ قطض٠ نايزداز ٚايعقاؾرل ٖٚٛ نٌ َا عب املا٤ أٟ نضع ؾٝ٘ ٚمل ٜأخشٙ مبٓكا اؿُاّٚيف - ٖٚزص أٟ فٛت  ص

صـ ٚايؿٛاخت ٚقٝػ عًٝ٘ -ْك عًٝ٘ ٚقن٢ ب٘ عُض ٚعجُإ ٚابٔ عباؼ ْٚاؾع بٔ عبز اؿاصخ يف محاّ اؿضّ ؽا٠  نايكطا ٚاٛي

  ّ ّ ٚصٟٚ عٔ ابٔ عباؼ أْ٘ قن٢ ب٘ يف محاّ اٱسضا محاّ اٱسضا

ٟ ٚاؿذٌ ٚايهضنَٞجٌ ي٘  َٚا٫- ٠ ؾؿٝ٘ ق١ُٝ َهاْ٘ ٚصٟٚ عٔ ابٔ عباؼ ٚدابض أُْٗا قا٫ يف اؿذ١ً ٚايكطا نا٭ٚط ٚاؿباص

ٟ ؽا٠ ؽا٠ قاي٘ يف ايهايف  ٚاؿباص

ٙ َغًِ   ايبز١ْ بكض٠ نعهغ٘ٚػظ٤٣ عٔ  يكٍٛ دابض نٓا ْٓشض ايبز١ْ عٔ عبع١ ؾكٌٝ ي٘ ٚايبكض٠ ؾكاٍ إٕ ٖٞ إ٫ َٔ ايبزٕ صٚا

إٕ عًٞ بز١ْ  "ملا تكزّ ٚنعهغ٘ يكٍٛ ابٔ عباؼ أت٢ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صدٌ ؾكاٍ عبع ؽٝا٠ بز١ْ أٚ بكض٠ٚهظ٤٣ عٔ 

ٜبتاع ؽٝاٙ ؾٝشعٗٔ ٙ أمحز ٚابٔ َاد٘   "ٚأْا َٛعض ٫ٚ أدزٖا ؾأؽذلٜٗا ؾأَضٙ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ  صٚا

ادب ؾُا اعتٝغض َٔ  }يكٛي٘ تعاىل يف املتُتع  ا٭مش١ٝ دشع مإ أٚ ثين َعظ أٚ عبع بزْ٘ أٚ بكض٠َا هظ٤٣ يف  ٚاملضار بايزّ اٛي

ؾغضٙ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف  {ؾؿز١ٜ َٔ فٝاّ أٚ فزق١ أٚ ْغو  }ؽا٠ أٚ ؽضى يف رّ ٚقاٍ تعاىل  قاٍ ابٔ عباؼ {اهلزٟ 

ٚػب نًٗا أٟ  .ؾإٕ سبح أسزُٖا ؾأؾنٌ ٭ُْٗا أنجض ؿُا ٚأْؿع يًؿكضا٤.سزٜح نعب بٔ عذض٠ بشبح ؽا٠ ٚقٝػ عًٝٗا ايباقٞ 

ٙ  ايبز١ْ أٚ ايبكض٠ إسا سعٗا ٭ْ٘ اختاص ا٭ع٢ً ٭را٤ ؾضم٘ ؾهإ نً٘ ٚادبا نا٭ع٢ً َٔ خقاٍ ايهؿاص٠ إسا اختاص

 

 ؟ٚاملز١ٜٓ أسنض سهِ فٝز سضّ َه١

إٕ ٖشا ايبًز سضَ٘ اهلل  "فٝز سضّ َه١ إمجاعا ؿزٜح ابٔ عباؼ قاٍ قاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ّٜٛ ؾتح َه١ ٚوضّ

ّ عض١َ اهلل إىل ّٜٛ ايكٝا١َ اؿزٜح ٚؾٝ٘ ٫ٚ ٜٓؿض فٝزٖا  فٝز سضّ املز١ٜٓ  ٚوضَّتؿل عًٝ٘ "ّٜٛ خًل ايغُٛات ٚا٭صض ؾٗٛ سضا

ؿزٜح عًٞ ٫ٚ دظا٤ ؾُٝا سضّ َٔ فٝزٖا ٚعٓ٘ يف اؾظا٤ ايغًب ٚتٛعٝع دًزٙ مضبا اْت٢ٗ  

ٚمل ٜٓكٌ عٔ غرلِٖ خ٬ؾِٗ ٚيًقّٛ ؾٝ٘ َزخٌ عٓز  بؾا٠اؿضّ  محاّإٔ ايقشاب١ قنٛا يف ملا تكزّ  ٚسهُ٘ سهِ فٝز اٱسضاّ

ٜباح قتً٘ يف اؿضّ بػرل خ٬ف اْت٢ٗ ف. ا٭نجضٜٔ قاي٘ يف ايؾضح ّ ٜنُٔ يف اؿضّ إ٫ ايكٌُ ؾإْ٘  نٌ َٔ ٜنُٔ يف اٱسضا

 

 أسنض سهِ قطع ؽذض اؿضّ ٚسؾٝؾ٘ ايشٟ مل ٜظصع٘ اٯرَٞ؟

قطع ؽذضٙ ٚسؾٝؾ٘ ايشٟ مل ٜظصع٘ اٯرَٞ إمجاعا يكٛي٘ ٫ٚ ٜعنز ؽذضٖا ٫ٚ وؿ سؾٝؾٗا ٚيف صٚا١ٜ ٫ ىتًٞ ؽٛنٗا  ٚوضّ

ٍ أٚ اْهغض بػ١ٝ  ؾكاٍ ايعباؼ إ٫ اٱسخض ؾإْ٘ ٫بز هلِ َٓ٘ ؾإْ٘ يًكبٛص ٚايبٝٛت ؾكاٍ إ٫ اٱسخض َتؿل عًٝ٘ ٜٚباح إْتؿاع مبا طا

ٜبح ا  ٚاحملٌ ٚاحملضّ يف سيو عٛا٤ يعُّٛ ايٓك ٚاٱمجاع.ٱْتؿاع اْت٢ٗ ؾعٌ آرَٞ ٜٚؿعٌ آر٢َ مل 

 

 أسنض ؾز١ٜ قطع ؽذض ٚسؾٝؿ اؿضّ ايشٟ مل ٜظصع٘ اٯرَٞ؟

ٚايزٚس١  اؾظي١ ؽا٠ملا صٟٚ عٔ ابٔ عباؼ أْ٘ قاٍ يف ايزٚس١ بكض٠ ٚيف  ببكض٠عضؾا بؾا٠ َٚا ؾٛقٗا  ايؾذض٠ ايقػرل٠ؾتنُٔ 

ايهبرل ٚاؾظي١ ايقػرل٠  

صم بكُٝت٘ ْك عًٝ٘ ٭ْ٘ َتكّٛ  ٜٚنُٔ اؿؾٝؿ ٚاٛي

 

  ؟أصنإ اؿر  أسنض

  أصبع١أصنإ اؿر 

ٖٚٛ فضر اي١ٝٓ ؾُٔ تضن٘ مل ٜٓعكز سذ٘ ؿزٜح إمنا ا٭عُاٍ بايٓٝات   اٱسضاّ -1

قٛف بعضؾ١ -2 ٙ أبٛ راٚر "اؿر عضؾ١  "ؿزٜح اٛي ايٓشض يكٍٛ دابض ٫ ٜؿٛت ٚٚقت٘ َٔ طًٛع ؾذض ّٜٛ عضؾ١ إىل طًٛع ؾذض ّٜٛ .صٚا

ٙ ا٭ثضّ اؿر ست٢ ٜطًع ايؿذض َٔ ي١ًٝ مجع قاٍ أبٛ ايظبرل ؾكًت ي٘ أقاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٞ ؾُٔ ٙ ٚعًِ سيو قاٍ ْعِ صٚا

قت بعضؾ١ ؿع١ ٚاسز٠ ٖٚٛ أٌٖ ٚيٛ َاصا أٚ ْا٥ُا أٚ سا٥نا أٚ دا٬ٖ أْٗا عضؾ١ فح سشذ٘ يعُّٛ سزٜح عض٠ٚ بٔ  سقٌ يف ٖشا اٛي
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ّ ايطا٥ٞ قاٍ أتٝت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ باملظريؿ١ سني خضز إىل ايق٠٬ ؾكًت ٜاصعٍٛ اهلل  َنضؼ بٔ أٚؼ بٔ ساصث١ بٔ ٫

إْٞ د٦ت َٔ دبًٞ ط٤٢ٝ أنًت صاسًيت ٚأتعبت ْؿغٞ ٚاهلل َا تضنت َٔ دبٌ إ٫ ٚقؿت عًٝ٘ ؾٌٗ يٞ َٔ سر ؾكاٍ صعٍٛ اهلل 

تٓا ٖشٙ ٚٚقـ َعٓا ست٢ ْزؾع ٚقز ٚقـ قبٌ سيو بعضؾ١ ي٬ٝ أٚ ْٗاصا ؾكز مت سذ٘ ٚقن٢ تؿج٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ ؽٗز ف٬

ٙ اـُغ١ ٚفشش٘ ايذلَشٟ قاٍ اجملز ٖٚٛ سذ١ يف إٔ اؿر عضؾ١ َٔ "يًٛقٛف ٚقاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ْٗاص عضؾ١ نً٘ ٚقت  صٚا

ٙ اـُغ١ "دا٤ ي١ًٝ مجع قبٌ طًٛع ايؿذض ؾكز أرصى  ايٓاؼ نًِٗ أٚ نًِٗ إ٫ ق٬ًٝ يف ايّٝٛ ايجأَ أٚ ايعاؽض خطأ ٚيٛ ٚقـ .صٚا

ادظأِٖ ْك عًٝ٘ ٭ْ٘ ٫ ٜ٪َٔ ٚقٛع َجٌ سيو يف ايكنا٤ ؾٝؾل ٌٖٚ ٖٛ ّٜٛ عضؾ١ باطٓا ؾٝ٘ خ٬ف يف َشٖب أمحز قاي٘ ايؾٝذ 

ٚقز صٟٚ إٔ عُض قاٍ هلباص بٔ  تكٞ ايزٜٔ ٚصدح أْ٘ ّٜٛ عضؾ١ باطٓا ٚظاٖضا ٚإٕ ؾعٌ سيو ْؿض قًٌٝ َِٓٗ ؾاتِٗ اؿر يتؿضٜطِٗ

ٙ ا٭ثضّ   ا٭عٛر ملا سر َٔ ايؾاّ ٚقزّ ّٜٛ ايٓشض َا سبغو قاٍ سغبت إٔ ايّٝٛ عضؾ١ ؾًِ ٜعشص بشيو صٚا

سامت فؿ١ٝ بٓت سٝٞ بعز َا أؾامت قايت " ٚعٔ عا٥ؾ١ قايت {بايبٝت ايعتٝل ٚيٝطٛؾٛا  }يكٛي٘ تعاىل  طٛاف اٱؾام١ -3

اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكاٍ أسابغتٓا ٖٞ قًت ٜاصعٍٛ اهلل إْٗا قز أؾامت ٚطاؾت بايبٝت ثِ سامت بعز  ؾشنضت سيو يضعٍٛ اهلل ف٢ً

ْقـ ي١ًٝ ايٓشض ملٔ ٚٚقت٘ َٔ . بز َٓ٘ ٚأْ٘ سابػ ملٔ مل ٜأت بٖ٘شا ايطٛاف ٫ ؾزٍ ع٢ً إٔ  .َتؿل عًٝ٘ "اٱؾام١ قاٍ ؾًتٓؿض إسا

قٛف يٛدٛب املبٝت مبظريؿ١ إىل  ٌٝٚقـ ٚإ٫ ؾبعز اٛي أؾاض صعٍٛ  "٫ٚ سز ٯخضٙ ٚؾعً٘ ّٜٛ ايٓشض أؾنٌ يكٍٛ ابٔ عُض بعز ْقـ اًي

َتؿل عًٝ٘   "اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ّٜٛ ايٓشض

ٚطاف املغًُٕٛ تعين بني ايقؿا ٚاملض٠ٚ ؾهاْت ع١ٓ "يكٍٛ عا٥ؾ١ طاف صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ايغعٞ بني ايقؿا ٚاملض٠ٚ -4

ٙ َغًِ ٚؿزٜح إععٛا ؾإٕ اهلل نتب عًٝهِ ايغعٞؾًعُضٟ َا أمت اهلل  ٙ أمحز ٚابٔ َاد٘  "سر َٔ مل ٜطـ بني ايقؿا ٚاملض٠ٚ صٚا صٚا

 

 أسنض ٚادبات اؿر؟

راع ٚادب ع٢ً نٌ َٔ أصار اـضٚز َٔ َه١   عبع١ٚٚادبات٘  ٚقٌٝ عت١ ٭ٕ طٛاف اٛي

ّ َٔ املٝكات ملا تكزّ  -1 اٱسضا

قٛف إىل ايػضٚب ملٔ ٚقـ ْٗاصا ٭ٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚقـ إىل ايػضٚب ٚقز قاٍ خشٚا عين َٓاعههِ  -2 ٚاٛي

ٌٝ ٭ْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بات بٗا ٚقاٍ يت-3 أخشٚا عين َٓاعههِ ٚعٔ ابٔ ٚاملبٝت ي١ًٝ ايٓشض مبظريؿ١ إىل بعز ْقـ اًي

ّ يف معؿ١ أًٖ٘ َٔ َظريؿ١ إىل ٢َٓ َتؿل عًٝ٘ ٚعٔ عا٥ؾ١ قايت أصعٌ صعٍٛ نٓت ؾُٝٔ قزّ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعٌعباؼ 

ٙ أبٛ راٚر   اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بأّ ع١ًُ ي١ًٝ ايٓشض ؾضَت اؾُض٠ قبٌ ايؿذض ثِ أؾامت صٚا

ٙ أمحز -4 ٚأبٛ راٚر ٚملؿّٗٛ ٚاملبٝت مب٢ٓ يف يٝايٞ ايتؾضٜل يكٍٛ عا٥ؾ١ ثِ صدع إىل ٢َٓ ؾُهح بٗا يٝايٞ ايتؾضٜل اؿزٜح صٚا

ٜبٝت مبه١ يٝايٞ ٢َٓ َٔ أدٌ عكاٜت٘ ؾأسٕ ي٘ َتؿل  سزٜح ابٔ عباؼ قاٍ أعتأسٕ ايعباؼ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ 

اٱبٌ يف ايبٝتٛت١ عٔ ٢َٓ ٜضَٕٛ ّٜٛ ايٓشض ثِ ٜضَٕٛ َٔ  عًٝ٘ ٚعٔ عافِ بٔ عزٟ إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صخك يضعا٤

ٙ اـُغ١ ٚفشش٘ ايذلَشٟ  ايػز َٚٔ بع ر ايػز يَٝٛني ثِ ٜضَٕٛ ّٜٛ ايٓؿض صٚا

ٚصَٞ اؾُاص َضتبا ؾرلَٞ ّٜٛ ايٓشض مجض٠ ايعكب١ بغبع سقٝات ٭ٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بزأ بٗا ٚ٭ْٗا ؼ١ٝ ٢َٓ ٜٚضَٞ -5

ٜبزأ باؾِ ٍ نٌ مجض٠ بغبع سقٝات  ٜاّ ايتؾضٜل نٌ ّٜٛ بعز ايظٚا ص٠ ا٭ٚىل ٖٚٞ أبعزٖا َٔ َه١ ٚتًٞ اؾُضات ايج٬خ يف أ

ٜاّ  عط٢ ثِ مجض٠ ايعكب١ ؿزٜح عا٥ؾ١ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صدع إىل ٢َٓ ؾُهح بٗا يٝايٞ أ َغذز اـٝـ ثِ اٛي

ايتؾضٜل ٜضَٞ اؾُض٠ إسا طايت ايؾُػ نٌ مجض٠ بغبع سقٝات ٜهدل َع نٌ سقا٠ ٜكـ عٓز ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ ؾٝطٌٝ ايكٝاّ 

ٙ أبٛ راٚر  ٜٚتنضع ٚ ٜضَٞ ايجايج١ ٫ٚ ٜكـ عٓزٖا صٚا

ٚ٭ٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘  {قًكني ص٩ٚعهِ َٚكقضٜٔ  }ٚاؿًل أٚ ايتكقرل ٭ْ٘ تعاىل ٚفؿِٗ بشيو ٚاَنت ب٘ عًِٝٗ ؾكاٍ -6

ٚعًِ أَض ب٘ ؾكاٍ ؾًٝكقض ثِ يٝشًٌ ٚرعا يًُشًكني ث٬ثا ٚيًُكقضٜٔ َض٠ َتؿل عًٝ٘ ٚيف سزٜح أْػ  

ىل اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أت٢ ٢َٓ ؾأت٢ اؾُض٠ ؾضَاٖا ثِ أت٢ َٓظي٘ مب٢ٓ ٚمض ثِ قاٍ يًش٬م خش ٚأؽاص إىل داْب٘ ا٭مئ إٔ ايٓيب ل

ٙ أمحز َٚغًِ ٚقاٍ ابٔ املٓشص أمجعٛا ع٢ً إدظا٤ ايتكقرل إ٫ أْ٘ ٜضٟٚ عٔ اؿغٔ إهاب اؿًل  ثِ ا٭ٜغض ٚدعٌ ٜعطٝ٘ ايٓاؼ صٚا

ٜٚغتشب ملٔ ٫ ؽعض ي٘ إَضاص املٛع٢ ع٢ً صأع٘ صٟٚ سيو عٔ ابٔ عُض ٚب٘ قاٍ َايو ايؾاؾعٞ ٫ٚ يف اؿذ١ ا٭ٚىل ٫ٚ ٜقح ي١ٰٜ 

ْعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾا قاي٘ يف ايؾضح  

راع ؿزٜح ابٔ عباؼ أَض ايٓاؼ إٔ ٜهٕٛ آخض عٗزِٖ بايبٝت إ٫ أْ٘ خؿـ عٔ املضأ٠ اؿا٥ض َتؿل عًٝ٘ -7 ٚطٛاف اٛي

 

 أسنض أصنإ ايعُض٠؟

 :ث٬ث١ٚأصنإ ايعُض٠ 

 . ٜٗا ؿزٜح إمنا ا٭عُاٍ بايٓٝاتٖٚٛ ١ْٝ ايزخٍٛ ف اٱسضاّ-1



تحت إشراف فضيلة الشيخ أبي اسحاق الحىينيمن كتاب منار السبيل الفرقة الثانية بمعهد شيخ اإلسالم العلمي  الجهادملزمة س و ج كتاب    

 

 

 {ٚيٝطٛؾٛا بايبٝت ايعتٝل  }يكٛي٘ تعاىل ٚايطٛاف -2

اٯ١ٜ ٚؿزٜح أععٛا ؾإٕ اهلل نتب عًٝهِ ايغعٞ ٚعٔ ابٔ عُض إٔ ايٓيب {إٕ ايقؿا ٚاملض٠ٚ َٔ ؽعا٥ض اهلل  }ٚايغعٞ يكٛي٘ تعاىل-3

َٔ مل ٜهٔ َع٘ ٖزٟ ؾًٝطـ بايبٝت ٚبني ايقؿا ٚاملض٠ٚ ٚيٝكقض ٚيٝشًٌ َتؿل عًٝ٘  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ

دٛب  ٚأَضٙ ٜكتنٞ اٛي

 

 أسنض ٚادبات ايعُض٠؟

٭َضٙ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عا٥ؾ١ إٔ تعتُض َٔ ايتٓعِٝ ٚقاٍ يف ايؾضح َٚٔ أصار ايعُض٠ َٔ أٌٖ اؿضّ .بٗا َٔ اؿٌ  اٱسضاّ-1

ٚنإ َٝكاتا ي٘ ٫ ْعًِ ؾٝ٘ خ٬ف خضز إىل اؿٌ ؾأسضّ َٓ٘ 

يكٛي٘ ٚيٝكقض ٚيٝشًٌ  ٚاؿًل أٚ ايتكقرل-2

 

 أسنض عٓٔ اؿر ؟

ٙ َغًِ عٔ دابض   ناملبٝت مب٢ٓ ي١ًٝ عضؾ١ -1 ٭ْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بات بٗا ي١ًٝ عضؾ١ صٚا

ٍ َٓ٘ ٚا٫مطباع ؾٝ٘ ؿزٜح عا٥ؾ١ إٔ -2 ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سني قزّ َه١ ٚطٛاف ايكزّٚ ٚايضٌَ يف ايج٬ث١ أؽٛاط ا٭ٚ

تٛمأ ثِ طاف بايبٝت َتؿل عًٝ٘ ٚعٔ ابٔ عباؼ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚأفشاب٘ اعتُضٚا َٔ اؾعضا١ْ ؾضًَٛا بايبٝت 

ٙ أبٛ راٚر ٚيف سزٜح دابض ست٢ أتٝٓا ايبٝت َع٘ اعتٌ ّ ايضنٔ ٚدعًٛا أصرٜتِٗ ؼت آباطِٗ ثِ قشؾٖٛا ع٢ً عٛاتكِٗ ايٝغض٣ صٚا

 .ؾضٌَ ث٬ثا َٚؾ٢ أصبعا

ّ ٚيبػ إطاص ٚصرا٤ أبٝنني ْعٝؿني ؿزٜح ابٔ عُض َضؾٛعا  ٚػضر ايضدٌ َٔ املدٝط-3 عٓز اٱسضا

ٙ أمحز   ٚيٝشضّ أسزنِ يف إطاص ٚصرا٤ ْٚعًني-4 صٚا

ّ إىل أٍٚ ايضَٞ يف اؿر  ٚايتًب١ٝ-5 َٔ سني اٱسضا

 

 أسنض عٓٔ ايعُض٠؟

ؿزٜح ابٔ عُض إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ إسا اعتٛت ب٘ صاسًت٘ قا١ُ٥ عٓز َغذز سٟ اؿًٝؿ١ أٌٖ ؾكاٍ  إعت٬ّ اؿذض

ِٗ يبٝو اؿزٜح َتؿل عًٝ٘ ٚعٔ ايؿنٌ بٔ عباؼ قاٍ نٓت صرـٜ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ مجع إىل ٢َٓ ؾًِ ٜظٍ  .يبٝو اًي

ٙ اؾُاع١ ٚعٔ ٙ أبٛ راٚر  ًٜيب ست٢ ص٢َ مجض٠ ايعكب١ صٚا ابٔ عباؼ َضؾٛعا قاٍ ًٜيب املعتُض ست٢ ٜغتًِ اؿذض صٚا

 

  َٔ اؿر؟( َغٕٓٛ , ٚادب , صنٔ )أسنض َا ٜذلتب ع٢ً َٔ تضى

مل ٜتِ سذ٘ إ٫ ب٘ ملا تكزّ   صنٓاؾُٔ تضى 

ٚسذ٘ فشٝح يكٍٛ ابٔ عباؼ َٔ تضى ْغها ؾعًٝ٘ رّ ٖٚٛ َكٝػ ع٢ً رّ ايؿٛات  رّؾعًٝ٘  ٚادباَٚٔ تضى 

ؾ٬ ؽ٤ٞ عًٝ٘ يعزّ ايٓك يف سيو  َغْٓٛاَٚٔ تضى 

 

قٛف ٚؽضط فش١ ايطٛاف أسنض  ؟ؽضٚط فش١ اٛي

اي١ٝٓ ٚاٱع٬ّ ٚايعكٌ نغا٥ض ايعبارات   -3-2-1:أسز عؾض

ٌٝ ي١ًٝ ايٓشض ٚقاٍ أبٛ سٓٝؿ١ أٚي٘ طًٛع ايؿذض ّٜٛ ايٓشض  -4 ٚرخٍٛ ٚقت٘ ٚأٚي٘ بعز ْقـ اًي

ٚعذل ايعٛص٠ ؿزٜح ٫ ٜطٛف بايبٝت عضٜإ َتؿل عًٝ٘  -5

ٚادتٓاب ايٓذاع١ ٚايطٗاص٠ َٔ اؿزخ ؿزٜح ابٔ عباؼ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ -6

ٙ ايذلَشٟ ٚا٭ثضّ ٚقٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ "قاٍ ايطٛاف بايبٝت ف٠٬ إ٫ أْهِ تتهًُٕٛ ؾٝ٘" يعا٥ؾ١ ملا سامت   "صٚا

َتؿل عًٝ٘   "از غرل إٔ ٫ تطٛيف بايبٝت ست٢ تطٗضٟإؾعًٞ َا ٜؿعٌ احل

ؾٝهٕٛ  {ٚيٝطٛؾٛا بايبٝت ايعتٝل  }ٚتهٌُٝ ايغبع ٭ٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ طاف عبعا ؾٝهٕٛ تؿغرلا جملٌُ قٛي٘ تعاىل -7

ٚ ق٬ًٝ مل هظ٥٘ سيو ٖٛ ايطضف املأَٛص ب٘ ٚقز قاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ خشٚا عين َٓاعههِ ؾإٕ تضى ؽ٦ٝا َٔ ايغبع ٍٚ

ٙ أٚ ؽاسصٚإ ايهعب١ ٭ٕ قٛي٘ تعاىل -8 ٜكتنٞ ايطٛاف  {ٚيٝطٛؾٛا بايبٝت ايعتٝل  }ٚنشا إٕ عًو اؿذض أٚ طاف ع٢ً دزاص

ظُٝع٘ ٚاؿذض َٓ٘ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اؿذض َٔ ايبٝت َتؿل عًٝ٘  

ٙ ؿزٜح دابض إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ-9 ملا قزّ َه١ أت٢ اؿذض ؾاعتًُ٘ ثِ َؾ٢ ع٢ً ميٝٓ٘ ؾضٌَ  ٚدعٌ ايبٝت عٔ ٜغاص
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ٙ َغًِ ٚايٓغا٥ٞ   ث٬ثا َٚؾ٢ أصبعا صٚا

ٚنْٛ٘ َاؽٝا َع ايكزص٠ ؾ٬ هظ٤٣ طٛاف ايضنب يػرل عشص ؿزٜح ايطٛاف بايبٝت ف٠٬ ٚقز عبل عٓ٘ هظ٤٣ ٚعًٝ٘ رّ ٚعٓ٘ -10

٭سز َع ؾعٌ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚايطٛاف صاد٬ أؾنٌ بػرل خ٬ف  هظ٤٣ بػرل رّ ٖٚٛ َشٖب ايؾاؾعٞ ٚابٔ املٓشص ٚقاٍ ٫ قٍٛ

يؿعً٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف تًو املض٠ ٚيؿعٌ أفشاب٘ ٚسزٜح أّ ع١ًُ ٜزٍ ع٢ً إٔ ايطٛاف َؾٞ إ٫ يعشص ٜٚقح طٛاف ايضانب 

يعش بػرل خ٬ف قاي٘ يف ايؾضح  

ؾٝغتأْؿ٘ ؿزخ ؾٝ٘ قٝاعا ع٢ً ايق٠٬  "خشٚا عين َٓاعههِ"قز قاٍ هلل عًٝ٘ ٚعًِ طاف نشيو ٚٚاملٛا٠٫ ٭ْ٘ ف٢ً ا-11

 :ٜٚبين إسا مل ٜطٌ ايؿقٌ ؾتدضز يف املٛا٠٫ صٚاٜتإ.ؾٝتٛمأ ٜٚبتز٥٘ ٚعٓ٘ ٜتٛمأ

ٖٞ ؽضط نايذلتٝب  إسزاُٖا

يٝغت ؽضطا سا ايعشص ٭ٕ اؿغني غؾٞ عًٝ٘ ؾشٌُ ؾًُا أؾام أمت٘ قاي٘ يف ايهايف   ٚايجا١ْٝ

َاّ أمحز إسا أعٝا يف ايطٛاف ؾ٬ بأؼ إٔ ٜغذلٜح   ٚنشا يكطع طٌٜٛ يػرل عشص ٱخ٬ي٘ باملٛا٠٫ ٜٚبين َع ايعشص قاٍ اٱ

ٚإٕ نإ ٜغرلا أٚ أقُٝت ايق٠٬ أٚ سنضت دٓاط٠ ف٢ً ٚب٢ٓ َٔ اؿذض ا٭عٛر ؿزٜح إسا أقُٝت ايق٠٬ ؾ٬ ف٠٬ إ٫ املهتٛب١ ؾإسا 

املٓشص ٫ ْعًِ أسزا خاـي ؾٝ٘ إ٫ اؿغٔ ؾإْ٘ قاٍ ٜغتأْـ ٚنشا اؾٓاط٠ ٭ْٗا تؿٛت ٚإٕ ؽو يف ف٢ً ب٢ٓ ع٢ً طٛاؾ٘ قاٍ ابٔ 

عزر ايطٛاف ب٢ٓ ع٢ً ايٝكني سنضٙ ابٔ املٓشص إمجاعا قاي٘ يف ايؾضح 

 

 أسنض عٓٔ ايطٛاف؟

 .ٚعٓٓ٘ إعت٬ّ ايضنٔ ايُٝاْٞ يف ٜزٙ اي٢ُٓٝ 

ٚنشا اؿذض ا٭عٛر ٚتكبًٝ٘ يكٍٛ ابٔ عُض نإ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٫ ٜزع إٔ ٜغتًِ ايضنٔ ايُٝاْٞ ٚاؿذض يف 

ٜبهٞ  ٙ أبٛ راٚر ٚعٔ عُض إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اعتكبٌ اؿذض ٚٚمع ؽؿتٝ٘ عًٝ٘  طٛاؾ٘ قاٍ ْاؾع ابٔ عُض ٜؿعً٘ صٚا

ٙ ابٔ َاد٘ ْٚكٌ ا٭ثضّ ٜٚغذز عًٝ٘ ؾعً٘ ط٬ٜٛ ثِ ايتؿت ؾإسا بعُض بٔ اخل ٜبهٞ ؾكاٍ ٜاعُض ٖآٖا تغهب ايعدلات صٚا طاب 

ابٔ عُض ٚابٔ عباؼ ؾإٕ ؽل اعتًُ٘ ٚقبٌ ٜزٙ ملا ص٣ٚ َغًِ عٔ ابٔ عباؼ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اعتًُ٘ بٝزٙ ٚقبٌ ٜزٙ 

ٙ ٚعًِ ٜطٛف بايبٝت ٜٚغتًِ ايضنٔ مبشذٔ َع٘ ٜٚكبٌ ٚعٔ أبٞ ايطؿٌٝ عاَض بٔ ٚاث١ً قاٍ صأٜت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٞ

ٙ َغًِ ٚأبٛ راٚر ٚابٔ َاد٘   احملذٔ صٚا

ٚامطباع ٚايضٌَ ٚاملؾٞ يف َٛامعٗا ملا تكزّ  

ٚقٌٝ يًظٖضٟ إٕ عطا٤ ٜكٍٛ ػظ٥٘  {ٚاؽشٚا َٔ َكاّ إبضاِٖٝ َق٢ً  }ٚايضنعتإ بعزٙ ٚا٭ؾنٌ خًـ املكاّ يكٛي٘ تعاىل 

ٟ  املهتٛب١ َٔ صنعيت ٙ ايبداص ايطٛاف ؾكاٍ ايغ١ٓ أؾنٌ مل ٜطـ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أعبٛعا إ٫ ف٢ً صنعتني صٚا

 

 ؟ؽضٚط فش١ ايغعٞأسنض 

اي١ٝٓ ٚاٱع٬ّ ٚايعكٌ ملا تكزّ   -3-2-1:ٚؽضٚط فش١ ايغعٞ مثا١ْٝ

 ػب ٭ْ٘ ْغو ٫ ٜتعًل بايبٝت ؾًِ ٜؾذلط ٚاملٛا٠٫ قٝاعا ع٢ً ايطٛاف ٚ٭ْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚاىل بٝٓ٘ ٚقاٍ يف ايهايف ٫-4

ٜاّ اْت٢ٗ   ي٘ املٛا٠٫ نايضَٞ ٚقز صٟٚ إٔ عٛر٠ بٓت عبز اهلل بٔ عُض متتعت ؾكنت طٛاؾٗا يف ث٬ث١ أ

ٚاملؾٞ َع ايكزص٠ قاٍ يف ايؾضح ٚهظ٤٣ ايغعٞ صانبا ٚق٫ُٛ ٚيٛ يػرل عشص ٚيف ايهايف ٜغٔ إٔ ميؾٞ ؾإٕ صنب داط ٭ٕ ايٓيب -5

اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عع٢ صانبا  ف٢ً 

ٚنْٛ٘ بعز طٛاف ٚيٛ َغْٓٛا نطٛاف ايكزّٚ ٭ٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إمنا عع٢ بعز ايطٛاف ٚقاٍ خشٚا عين َٓاعههِ  -6

ٜبزأ بايقؿا ٚىتِ باملض٠ٚ ملا يف سزٜح دابض  -7 ٚتهٌُٝ ايغبع 

فٍٛ إيُٝٗا يف نٌ ؽٛط ٚاعتٝعاب َا بني ايقؿا ٚاملض٠ٚ -8 ٚإٕ بزأ باملض٠ٚ مل ٜعتز بشيو ايؾٛط ؿزٜح دابض إٔ ايٓيب .يٝتٝكٔ اٛي

أبزأ مبا بزأ اهلل ب٘ ؾبزأ بايقؿا ؾضقٞ عًٝ٘ اؿزٜح  {إٕ ايقؿا ٚاملض٠ٚ َٔ ؽعا٥ض اهلل  }ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ملا رْا َٔ ايقؿا قضأ 

ٙ َغًِ ٚيؿغ ايٓغا٥ٞ أبز٩ٚا مبا بزأ اهلل ب ٙ صٚا

 

 أسنض عٓٔ ايغعٞ؟

ٚعٓٓ٘ ايطٗاص٠ ٚعذل ايعٛص٠ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ عًِ يعا٥ؾ١ ملا سامت إؾعًٞ َا ٜؿعٌ اؿاز غرل إٔ ٫ تطٛيف بايبٝت ست٢ 

تطٗضٟ َتؿل عًٝ٘ ٚقايت عا٥ؾ١ إسا طاؾت املضأ٠ بايبٝت ثِ فًت صنعتني ثِ سامت ؾًتطـ بايقؿا ٚاملض٠ٚ ؾإٕ عع٢ قزثا اٚ 

ٙ يف قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ يهٔ عذل ايعٛص٠ ٚادب َطًكا عضٜاْا أدظ أ

ٍ ايٓٗاص ٜٚغع٢ يف آخضٙ   ٚاملٛا٠٫ بٝٓ٘ ٚبني ايطٛاف بإٔ ٫ ٜؿضم بُٝٓٗا ط٬ٜٛ ٚقاٍ عطا٤ ٫ بأؼ إٔ ٜطٛف اٚ
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ٙ أمحز ٚا بٔ َاد٘ ٚعٓ٘ ٚعٔ إٔ ٜؾضب َٔ َا٤ طَظّ ملا أسب ٜٚضـ ع٢ً بزْ٘ ٚثٛب٘ ؿزٜح دابض َضؾٛعا َا٤ طَظّ ملا ؽضب ي٘ صٚا

إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ رعا بغذٌ َٔ َا٤ طَظّ ؾؾضب َٓ٘ ٚتٛمأ ٚعٔ ابٔ عباؼ َضؾٛعا إٕ آ١ٜ َابٝٓٓا ٚبني املٓاؾكني ٫ 

ٙ ابٔ َاد٘   ٜتنًعٕٛ َٔ َا٤ طَظّ صٚا

ِٗ إدعً٘ يٓا عًُا ْاؾعا ٚصطقا ٚاععا ٚرٜا ٚؽبعا ٚؽؿا٤ َٔ نٌ را٤ ٚاغغٌ ب٘ م ييب ٚاَٮٙ َٔ خؾٝتو ؿزٜح ٜٚكٍٛ بغِ اهلل اًي

ابٔ عباؼ إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ  

َا٤ طَظّ ملا ؽضب ي٘ إٕ ؽضبت٘ تغتؾؿٞ ب٘ ؽؿاى اهلل ٚإٕ ؽضبت٘ ٜؾبعو أؽبعو اهلل ب٘ ٚإٕ ؽضبت٘ يكطع ظ٦ُو قطع٘ اهلل ٖٚٞ 

ٙ ايزاصقطين   ٖظ١َ ددلٌٜ ٚعكٝا إزلاعٌٝ صٚا

ٜاص٠ قدل ايٓيب ف٢ً اهلل  عًٝ٘ ٚعًِ ٚقدلٟ فاسبٝ٘ صمٛإ اهلل ٚع٬َ٘ عًُٝٗا ملا صٟٚ عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ َٔ ٚتغٔ ط

ٙ أبٛ راٚر ايطٝايغٞ ٚعٔ ابٔ عُض َضؾٛعا َٔ سر ؾظاص قدلٟ بعز ٚؾاتٞ ؾهأمنا  طاصْٞ أٚ طاص قدلٟ نٓت ي٘ ؽاؾعا أٚ ؽٗٝزا صٚا

ٙ ايزاصقطين بإعٓار معٝـ  طاصْٞ يف سٝاتٞ ٚيف صٚا١ٜ َٔ طاص قدلٟ ٚدبت ي٘ ؽؿاعيت  صٚا

ّ مبا١٥ أـي ٚيف املغذز ا٭قق٢ غُغُا١٥  ٚتغتشب ايق٠٬ مبغذزٙ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٖٚٞ بأـي ف٠٬ ٚيف املغذز اؿضا

ّ ٚف٠٬ يف  ٙ إ٫ املغذز اؿضا ؿزٜح دابض إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ ف٠٬ يف َغذزٟ ٖشا أؾنٌ َٔ أـي ف٠٬ ؾُٝا عٛا

ٙ أمحز ٚابٔ َاد٘ بإعٓارٜٔ فشٝشني ٚعٔ أبٞ ايزصرا٤ َضؾٛعا ايق٠٬ يف املغذز امل ّ أؾنٌ َٔ َا١٥ أـي ف٠٬ صٚا عذز اؿضا

ٙ ايطدلاْٞ يف ايهبرل ٚابٔ  ّ مبا١٥ أـي ف٠٬ ٚايق٠٬ يف َغذزٟ بأـي ف٠٬ ٚايق٠٬ يف بٝت ايكزؼ غُػ َا١٥ ف٠٬ صٚا اؿضا

خظمي١ يف فشٝش٘ 

 

  ٌٖٚ ٜقح اؿر؟؟ايؿٛات ٚاٱسقا٤ َا املكقٛر ب

٫  "يكٍٛ دابضاْكًب إسضاَ٘ عُض٠ اؿر ٚ يعشص سقض أٚ غرلٙ ؾاتَ٘ٔ طًع عًٝ٘ ؾذض ّٜٛ ايٓشض ٚمل ٜكـ بعضؾ١ :ٚا٫سقا٤ ايؿٛات

ٙ ا٭ثضّ ٜؿٛت اؿر ست٢ ٜطًع ايؿذض َٔ ي١ًٝ مجع قاٍ أبٛ ايظبرل ؾكًت ي٘ أقاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سيو قاٍ ْعِ صٚ ا

 

 أسنض سا٫ت ايؿٛت ٚاؿقض؟

سني ؾاتُٗا اؿر ؾأتٝا ّٜٛ ايٓشض إٔ عٔ عُض بٔ اـطاب أْ٘ أَض أبا أٜٛب فاسب صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٖٚباص بٔ ا٭عٛر 

ٜاّ يف اؿر ٚعبع١ ٙ َايو يف "إا صدع أًٖ٘  و٬ بعُض٠ ثِ ٜضدعا س٫٬ ثِ وذا عاَا قاب٬ ٜٚٗزٜا ؾُٔ مل هز ؾقٝاّ ث٬ث١ أ صٚا

ٟ عٔ عطا٤ َضؾٛعا مٛٙ ٚيًزصاقطين عٔ ابٔ عباؼ َضؾٛعا َٔ ؾات٘ عضؾات ؾكز ؾات٘  املٛطأ ٚايؾاؾعٞ ٚا٭ثضّ بٓشٛٙ ٚيًبداص

اؿر ٚيٝتشًٌ بعُض٠ ٚعًٝ٘ اؿر َٔ قابٌ  

ٖٚا يف إبتزا٤ إسضاَ٘  ٫ٚ ػظ٤٣ عٔ عُض٠ اٱع٬ّ ْك عًٝ٘ ؿزٜح عُض ٚإمنا يهٌ اَض٤٣ َا ٣ْٛ ٖٚشٙ مل ٜٔ-

ؾٝتشًٌ بٗا ٚعًٝ٘ رّ ٚايكنا٤ يف ايعاّ ايكابٌ ملا تكزّ  

قٛف ؾتشًٌ قبٌ ؾٛات٘ ؾ٬ قنا٤- يهٔ إٕ أَهٓ٘ ؾعٌ  {ؾإٕ أسقضمت ؾُا اعتٝغض َٔ اهلزٟ  }يكٛي٘ تعاىل  يهٔ يٛ فز عٔ اٛي

 .يف سيو ايعاّ يظَ٘ ْكً٘ اؾُاع١ اؿر 

قٛف سبح ٖزٜا ب١ٝٓ ايتشًٌَٚٔ سقض عٔ املبٝت ٚيٛ بعز - إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ خضز "ي١ٰٜ ٚؿزٜح ابٔ عُض . اٛي

ٜب١ٝ ٟ عٔ املغٛص إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  "َعتُضا ؾشايت نؿاص قضٜؿ بٝٓ٘ ٚبني ايبٝت ؾٓشض ٖزٜ٘ ٚسًل صأع٘ باؿز ٚيًبداص

ٜاّ باي١ٝٓ ٚقز سٌ ْك عًٝ٘ قٝاعا ع٢ً ايتُتع ٫ٚ وٌ إ٫ بعز  ؾإٕ مل هز فاّ عؾض٠ص قبٌ إٔ وًل ٚأَض أفشاب٘ بشيو ْح أ

ايقٝاّ نُا ٫وٌ إ٫ بعز اهلزٟ  

ملا صٟٚ عٔ ابٔ عُض أْ٘ قاٍ َٔ سبػ رٕٚ ايبٝت مبضض  َٚٔ سقض عٔ طٛاف اٱؾام١ ؾكط ٚقز ص٢َ ٚسًل مل ٜتشًٌ ست٢ ٜطٛف-

ٙ َايو ٭ْ٘ ٫ ٚقت ي٘ ف ّ تاّ ؾإْ٘ ٫ وٌ ست٢ ٜطٛف بايبٝت صٚا َت٢ طاف يف أٟ ٚقت نإ ؼًٌ ٚ٭ٕ ايؾضع ٚصر بايتشًٌ َٔ إسضا

وضّ مجٝع احملعٛصات ٖٚشا وضّ ايٓغا٤ خاف١ ؾ٬ ًٜشل ب٘  

َٚٔ ؽضط يف إبتزا٤ إسضاَ٘ إٕ قًٞ سٝح سبغتين اٚ قاٍ إٕ َضمت أٚ عذظت أٚ سٖبت ْؿكيت ؾًٞ إٔ أسٌ نإ ي٘ إ ٜتشًٌ َت٢ -

 يٝ٘ إسا ٚدز ؽ٤ٞ َٔ سيو ؿزٜح مباع١ ايغابلؽا٤ َٔ غرل ؽ٤ٞ ٫ٚ قنا٤ ع

 

  ؟ا٭مش١ٝ  أسنض سهِ 

َاّ أبٞ سٓٝؿ١ ؾإْٗا  َ٪نز٠ ع١ٖٓٚٞ  ؿزٜح أْػ مش٢ "ع٢ً سٟٚ ايٝغاص  ٚادب١ٖشا عٓزْا َعاؽض اؿٓاب١ً أْٗا ع١ٓ ٚاَا عٓز اٱ

٫ٚ ػب ٭ْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ مش٢ "َتؿل عًٝ٘  "ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بهبؾني أًَشني أقضْني سعُٗا بٝزٙ ٚزل٢ ٚندل

ٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚايذلَشٟ َٔ سزٜح دابض ٚص٣ٚ عٔ أبٞ بهض ٚعُض أُْٗا ناْا ٫ ٜنشٝإ عٔ أًُٖٗا  "عُٔ مل ٜنح َٔ أَت٘ صٚا
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كاؾ١ إٔ ٜض٣ سيو ٚادبا يهٔ ٜهضٙ تضنٗا َع ايكزص٠ ْك عًٝ٘  

ٚبكٛي٘ ٖشٙ أمش١ٝ أٚ هلل ٭ٕ سيو ٜكتنٞ اٱهاب نتعني اهلز٣ ٚب٘ قاٍ " ؾًٝطع٘ َٔ ْشص إٔ ٜطٝع اهلل"ٚػب بايٓشص ؿزٜح -

ايؾاؾعٞ ٚقاٍ َايو إسا اؽذلاٖا ب١ٝٓ ا٭مش١ٝ ٚدبت ناهلزٟ باٱؽعاص 

 

 مبا تهٕٛ اُ٭مش١ٝ؟أسنض 

ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا َٔ اغتغٌ ّٜٛ اؾُع١ غغٌ اؾٓاب١ ثِ صاح يف ايغاع١ ا٭ٚىل ؾهأمنا  اٱبٌ ؾايبكض ؾايػِٓٚا٭ؾنٌ -

قضب بز١ْ َٚٔ صاح يف ايغاع١ ايجا١ْٝ ؾهأمنا قضب بكض٠ َٚٔ صاح يف ايغاع١ ايجايج١ ؾهأمنا قضب نبؾا أقضٕ َتؿل عًٝ٘  

  {ع٢ً َا صطقِٗ َٔ ب١ُٝٗ ا٭ْعاّ  يٝشنضٚا اعِ اهلل }٫ٚ ػظ٤٣ َٔ غرل ٖشٙ ايج٬ث١ يكٛي٘ تعاىل -

اسزٚػظ٤٣ - ٚعٔ أٌٖ بٝت٘ ٚعٝاي٘ يكٍٛ أبٞ أٜٛب نإ ايضدٌ يف عٗز ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜنشٞ بايؾا٠ عٓ٘  ايؾا٠ عٔ اٛي

ٙ ابٔ َاد٘ ٚايذلَشٟ ٚفشش٘   ٚعٔ أٌٖ بٝت٘ ؾٝأنًٕٛ ٜٚطعُٕٛ ست٢ تبا٢ٖ ايٓاؼ ؾقاص نُا تض٣ صٚا

ؿزٜح دابض ايغابل  عبع١عٔ  بكض٠ايبز١ْ ٚاٍٚػظ٤٣ -

 

 أسنض عٔ ا٭مش١ٝ املعتدل٠؟

يكٍٛ أبٞ ٖضٜض٠ زلعت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜكٍٛ ْعِ أٚ ْعُت ا٭مش١ٝ  ْقـ ع١َٓاي٘  اينإٔٚأقٌ َا هظ٤٣ َٔ -

ٙ أمحز ٚايذلَشٟ ٚيف سزٜح عكب١ بٔ عاَض ؾكًت ٜاصعٍٛ اهلل أفابين دشع قاٍ مح ب٘ َتؿل عًٝ٘ ٜٚعضف بّٓٛ  اؾشع َٔ اينإٔ صٚا

ٙ َغًِ  اؾشع َٔ اينإَٔغ١ٓ ؾإٕ عظ عًٝهِ ؾاسعٛا ايقٛف ع٢ً ظٗضٙ قاي٘ اـضقٞ َٚٔ املعظ َاي٘ ع١ٓ ؿزٜح ٫ تشعٛا إ٫  صٚا

ٙ أبٛ راٚر  َاد٘ ٖٚٛ قٍُٛ ع٢ً دشع اينإٔ ملا تكزّ   ٚابٔٚغرلٙ ٚعٔ فاؽع َضؾٛعا إٕ اؾشع تٛيف َا تٛيف َٓ٘ ايج١ٝٓ صٚا

عٓني ملا عبل  مخػَاي٘  اٱبٌَٚٔ  عٓتإَاي٘ ايبكض ٚاؾاَٛؼ َٚٔ -

 

 ؟أسنض فؿات ا٭مش١ٝ املعتدل٠

 ٚػظ٤٣ اؾُا٤ ٚايبذلا٤ ٚاـقٞ ٚاؿاٌَ َٚا خًل ب٬ أسٕ أٚ سٖب ْقـ ايٝت٘ أٚ أسْ٘ يًعُّٛ-

أَا إسا نإ رٕٚ ْقـ ا٭سٕ أدظأ ْٚقؿا ؾكط هظ٤٣ ع٢ً املكزّ ٚؾٛق٘ ٫ هظ٤٣ ٖٚشا اـضم إسا سٖب ظظ٤٣ َٓٗا نايكطع ٚأَا -

ٙ يٛ داٚط ايٓقـ ٚعٔ أبٞ صاؾع قاٍ ايؾضّ ؾٝذظ٤٣ ٚ مش٢ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بهبؾني أًَشني َٛد٤ٜٛٔ خقٝني صٚا

أمحز  

٫ٚ بإٔ انغؿت عٝٓٗا ٫ٚ قا١ُ٥ ايعٝٓني َع سٖاب إبقاصُٖا ٫ٚ عذؿا٤ ٖٚٞ اهلظ١ًٜ اييت ٫ َذ ؾٝٗا  ٫ بٝٓ٘ املضض ٫ٚ ببٝ٘ ايعٛص-

٫ ػٛط يف ا٭ماسٞ ايعٛصا٤ ايبني عٛصٖا ٚاملضٜن١ ايبني َضمٗا  ٫ تطٝل َؾٝا َع فشٝش١ ؿزٜح ايدلا٤ بٔ عاطب َضؾٛعا أصبع عضدا٤

ٙ اـُغ١ ٚفشش٘ ايذلَشٟ ٚايعٛصا٤ ايبني عٛصٖا ٖٞ اييت  ٚايعضدا٤ ايبني مًعٗا ٚايهغرل٠ ٚيف يؿغ ٚايعذؿا٤ اييت ٫ تٓكٞ صٚا

شِ ٚقغٓا عًٝٗا َا يف َعٓاٖا ٚيف  ايٓٗٞ عٔ ايعٛصا٤ تٓبٝ٘ ع٢ً ايعُٝا٤ انغؿت عٝٓٗا ٚسٖبت ؾٓك ع٢ً ٖشٙ ا٭صبع١ ايٓاقق١ اًي

ٚ٭ٕ ايع٢ُ ميٓع َؾٝٗا َع صؾٝكتٗا َٚؾاصنتٗا يف ايعًـ 

ٖٚٞ اييت سٖبت ثٓاٜاٖا َٔ أفًٗا يٓكقٗا ٚ٭ْٗا يف َع٢ٓ ايعذؿا٤   ٫ٚ ٖتُا٤-

ْٗا ؿزٜح عًٞ صمٞ ٖٚٞ َا اْهغض غ٬ف قضْٗا قٝاعا ع٢ً ايعنبا٤ ٫ٚ خقٞ قبٛب ٖٚٛ َا سٖب أنجض أسْٗا أٚ قض ٫ٚ عقُا٤-

 ٙ اهلل عٓ٘ ٢ْٗ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ ٜنش٢ بأعنب ا٭سٕ ٚايكضٕ قاٍ ابٔ املغٝب ايعنب ايٓقـ ؾأنجض َٔ سيو صٚا

ايٓغا٥ٞ ٜعين اييت سٖب أنجض َٔ ْقـ أسْٗا أٚ قضْٗا 

 

 أسنض عٓٔ ا٭ماسٞ؟

ٟ عٔ ابٔ  {ؾاسنضٚا اعِ اهلل عًٝٗا فٛاف  }يكٛي٘ تعاىل  َعكٛي١ ٜزٖا ايٝغض٣ اٱبٌ قا١ُ٥ٜٚغٔ مض - أٟ قٝاَا سهاٙ ايبداص

عباؼ ٚعٔ ابٔ عُض أْ٘ أت٢ صدٌ قز أْاخ بزْت٘ ٜٓشضٖا ؾكاٍ ابعجٗا قٝاَا ع١ٓ قُز ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َتؿل عًٝ٘  

 {إٕ اهلل ٜأَضنِ إٔ تشعٛا بكض٠  }قٛي٘ تعاىل اعتشب٘ َايو ٚايؾاؾعٞ ٍ ٚسبح ايبكض ٚايػِٓ ع٢ً دٓبٗا ا٭ٜغض َٛد١ٗ إىل ايكب١ً-

مش٢ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بهبؾني سعُٗا بٝزٙ َتؿل عًٝ٘  

ِٗ ٖشا َٓو ٚيو- ؿزٜح ابٔ عُض إٔ ايٓيب ف٢ً هلل عًٝ٘ ٚعًِ سبح ّٜٛ ايعٝز  ٜٚغُٞ سني وضّ ٜزٙ بايؿعٌ ٜٚهدل ٜٚكٍٛ اًي

ِٗ ٙ أبٛ راٚر  نبؾني ٚؾٝ٘ قاٍ بغِ اهلل ٚاهلل أندل اًي ٖشا َٓو ٚيو صٚا
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 أسنض ٚقت سبح ا٭مش١ٝ؟

بايبًز ؿزٜح أْػ قاٍ قاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ّٜٛ ايٓشض َٔ نإ سبح قبٌ  ف٠٬ ايعٝزٚأٍٚ ٚقت ايشبح َٔ بعز أعبل -

ايق٠٬ ؾًٝعز َتؿل عًٝ٘ 

ٟ َٚٔ سبح بعز ايق٠٬ - أٚ قزصٖا ملٔ مل ٜقٌ ؾ٬ ػظ٤٣ قبٌ سيو ملا تكزّ ٚ٭ٕ غرل ؾكز مت ْغه٘ ٚأفاب ع١ٓ املغًُني ٚيًبداص

أٌٖ املقض تعشص يف سكِٗ اعتباص سكٝك١ ايق٠٬ ؾاعتدل قزصٖا قاي٘ يف ايهايف  

ٌٝ راخٌ يف َز٠ ايشبح ٚقاٍ اـضقٞ ٫ هٛط ي٬ٝ يكٛي٘ تعاىل - يٝؾٗزٚا  }ٜٚغتُض ٚقت ايشبح ْٗاصا ٚي٬ٝ ٚب٘ قاٍ ايؾاؾعٞ ٭ٕ اًي

ٜاّ َعًَٛات ع٢ً َا صطقِٗ َٔ ب١ُٝٗ ا٭ْعاّ ؾهًٛا َٓٗا ٚأطعَُٛٓاؾع ي٘ ٖٚٛ قٍٛ َايو  {ا ايبا٥ػ ايؿكرل ّ ٜٚشنضٚا اعِ اهلل يف أ

ٜاّ ايتؾضٜل ٜاّ ايٓشض ث٬ث١ عٔ مخغ١ َٔ أفشاب صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أٟ عُض ٚابٓ٘  إىل آخض ثاْٞ أ َاّ أمحز أ قاٍ اٱ

ؼ ٫ٚ كاـي هلِ إ٫ صٚا١ٜ عٔ عًٞ صمٞ اهلل عٓ٘ ٚ٭ْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٢ْٗ عٔ ارخاص ؿّٛ ٚابٔ عباؼ ٚأبٞ ٖضٜض٠ ٚإٔ

ا٭ماسٞ ؾٛم ث٬خ َتؿل عًٝ٘ 

 

 ٌٖ ػٛط ا٭مش١ٝ بعز قنا٤ ٚقتٗا؟

ايشبح يف ٚقت ٫ هٛط اٱرخاص ؾٝ٘   ؾ٬ هٛط-

قتؾإٕ - ادب ؾات اٛي ٭ْ٘ ٚدب سع٘ ؾًِ ٜغكط بؿٛات ٚقت٘ نُا يٛ سعٗا يف ٚقتٗا ٚمل ٜؿضقٗا ست٢ خضز   قن٢ اٛي

ٚعكط ايتطٛع ٭ْ٘ ع١ٓ ؾات قًٗا 

 

 ٌُٖٟ  مشٞ ٜأنٌ َٔ ُأمشٝت٘؟هٛط ملٔ 

ٍ ا٭َض ا٫عتشباب ٚقاٍ دابض نٓا ٫ ْأنٌ َٔ بزْٓا  {ؾهًٛا َٓٗا  }يكٛي٘ تعاىل  ٚعٔ ي٘ ا٭نٌ َٔ ٖز١ٜ ايتطٛع ٚأقٌ أسٛا

ٟ ٚاملغتشب أنٌ ايٝغرل ؿزٜح  ٙ ايبداص ؾٛم ث٬خ ؾضخك يٓا ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكاٍ نًٛا ٚتظٚرٚا ؾأنًٓا ٚتظٚرْا صٚا

ثِ أَض َٔ نٌ بز١ْ ببنع١ ؾذعًت يف قزص ؾأن٬ َٓٗا ٚؽضبا سغٝا دابض إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أؽضى عًٝا يف ٖزٜ٘ قاٍ 

ٙ أمحز َٚغًِ   َٔ َضقٗا صٚا

ٍ أطعُ٘ - ٚأمشٝت٘ ٚيٛ ٚادب١ يكٍٛ ثٛبإ سبح صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أمشٝت٘ ثِ قاٍ ٜاثٛبإ أفًح يٞ ؿِ ٖشٙ ؾًِ أط

ٙ أمحز َٚغًِ  َٓ٘ ست٢ قزّ املز١ٜٓ صٚا

راع ٚأرخًت عا٥ؾ١ اؿر ع٢ً ٚايكضإ ٚهٛط َٔ رّ املتع١ - ْك عًٝ٘ ٭ٕ أطٚاز ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ متتعٔ َع٘ يف سذ١ اٛي

ايعُض٠ ؾقاصت قاصت٘ ثِ سبح ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٓٗٔ ايبكض ؾأنًٔ َٔ ؿَٛٗا َتؿل عًٝ٘  

شِ- دٛب قاي٘ يف ٚظ {عُٛا ايكاْع ٚاملعذل ؾهًٛا َٓٗا ٚأط }يكٛي٘ تعاىل  ٚهب إٔ ٜتقزم بأقٌ َا ٜكع عًٝ٘ اعِ اًي اٖض ا٭َض اٛي

 ٜٚعتدل متًٝو ايؿكرل ؾ٬ ٜهؿٞ إطعاَ٘ نايٛادب يف نؿاص٠.ايؾضح 

 

 نٝـ تٛطع ا٭مش١ٝ؟

ؿزٜح ابٔ عباؼ َضؾٛعا يف ا٭مش١ٝ قاٍ ٜٚطعِ أٌٖ بٝت٘  ٚايغ١ٓ إٔ ٜأنٌ َٔ أمشٝت٘ ثًجٗا ٜٚٗزٟ ثًجٗا ٜٚتقزم بجًجٗا-

ٍ بجًح قاٍ اؿاؾغ أبٛ َٛع٢ ٖشا سزٜح سغٔ ٚيكٛي٘ تعاىل  ؾهًٛا َٓٗا  }ايجًح ٜٚطعِ ؾكضا٤ درلاْ٘ ايجًح ٜٚتقزم ع٢ً ايغ٪ا

تكغِ بِٝٓٗ أث٬ثا ٖٚٛ قٍٛ ابٔ  ٚايكاْع ٚايغا٥ٌ ٚاملعذل ايشٟ ٜتعضض يو يتعطٝ٘ ؾشنض ث٬ث١ ؾٝٓبػٞ إٔ {ٚأطعُٛا ايكاْع ٚاملعذل 

عُض ٚابٔ َغعٛر ٚمل ٜعضف هلُا كاـي َٔ ايقشاب١ 

 

 أسنض سهِ بٝع ؽ٧ َٔ ا٭مش١ٝ؟

٫ٚ ٜعطٞ اؾاطص بأدضت٘ َٓٗا ؽ٦ٝا يكٍٛ عًٞ أَضْٞ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ٚوضّ بٝع ؽ٤ٞ َٓٗا ست٢ َٔ ؽعضٖا ٚدًزٖا

ٚد٬هلا ٫ٚ أعطٞ اؾاطص َٓٗا ؽ٦ٝا ٚقاٍ مٔ ْعطٝ٘ َٔ عٓزْا َتؿل عًٝ٘  إٔ أقّٛ ع٢ً بز١ْ ٚإٔ أقغِ دًٛرٖا 

قاٍ  "٫ تعط يف دظاصتٗا ؽ٦ٝا َٓٗا"ٚتاقت إيٝٗا ْؿغ٘ ٚملؿّٗٛ سزٜح  يف ايعُّٛ ٚ٭ْ٘ باؽضٖا ٚي٘ اعطا٩ٙ فزق١ أٚ ٖز١ٜ يزخٛي٘

أمحز إعٓارٙ دٝز 

 

 أسنض َا هب ع٢ً َٔ ٜنشٞ إسا رخٌ ايعؾض ؟

إىل ايشبح ؿزٜح أّ ع١ًُ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘  ؽعضٙ أٚ ظؿضٙع٢ً َٔ ٜنشٞ أٚ ٜنش٢ عٓ٘ أخش ؽ٤ٞ َٔ  ايعؾض سضّٚإسا رخٌ 
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ٙ َغًِ ٚيف صٚا١ٜ ي٘ ٫ٚ  ٙ ؽ٦ٝا ست٢ ٜنشٞ صٚا ٚعًِ قاٍ إسا رخٌ ايعؾض ٚاصار أسزنِ إٔ ٜنشٞ ؾ٬ ٜأخش َٔ ؽعضٙ ٫ٚ َٔ أظؿاص

ا بٌ ٜغتػؿض اهلل تعاىل  َٔ بؾضت٘ ؾإٕ ؾعٌ ؾ٬ ؾز١ٜ عًٝ٘ إمجاع

ٜٚغٔ اؿًل بعزٙ قاٍ أمحز ٖٛ ع٢ً َا ؾعٌ ابٔ عُض تععُٝا يشيو ايّٝٛ 

 

 أسنض سهِ ايعكٝك١؟

يف سل ا٭ب ٚيٛ َعغضا ٭ْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عل عٔ اؿغٔ ٚاؿغني ٚؾعً٘ أفشاب٘ ٚقاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نٌ  ع١ٖٓٚٞ 

ٙ اـُغ١ ٚفح س٘ ايذلَشٟ ٚقاٍ أمحز إسا مل ٜهٔ عٓزٙ َا ٜعل ؾاعتكضض صدٛت إٔ ىًـ اهلل عًٝ٘ ٭ْ٘ غ٬ّ ص١ٖٓٝ بعكٝكت٘ صٚا

يز   ٜعل عٔ ْؿغ٘أسٝا ع١ٓ ؾإٕ ندل ٚمل ٜعل عٓ٘ ؾكاٍ أمحز سيو ع٢ً اٛي

 

 أسنض ايؿضم بني عكٝك١ ايػ٬ّ ٚعكٝك١ اؾاص١ٜ؟

ٙ أمحز ٚايذلَشٟ ٚفشش٘ ٖٚشا  ؽا٠ٚعٔ اؾاص١ٜ  ؽاتإؾعٔ ايػ٬ّ - ؿزٜح عا٥ؾ١ َضؾٛعا عٔ ايػ٬ّ ؽاتإ ٚعٔ اؾاص١ٜ ؽا٠ صٚا

قٍٛ ا٭نجض ٚنإ ابٔ عُض ٜكٍٛ ؽا٠ ؽا٠ ؿزٜح ابٔ عباؼ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عل عٔ اؿغٔ ٚاؿغني نبؾا نبؾا 

ٙ أبٛ راٚر   صٚا

ٙ ايطدلاْٞ  ْك عًٝ٘ ؿزٜح أْػ إ٫ نا٫ٚ١ًَ ػظ٤٣ بز١ْ ٚبكض٠ - َضؾٛعا ٜعل عٓ٘ َٔ اٱبٌ ٚايبكض ٚايػِٓ صٚا

 

 أسنض ٚقت ايعكٝك١؟

ّٜٛ ٫ٚرت٘ قاٍ يف ايؾضح ٫ ْعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾا ؿزٜح زلض٠ َضؾٛعا نٌ غ٬ّ ص١ٖٓٝ بعكٝكت٘ تشبح عٓ٘ ّٜٛ  عابع ٚايغ١ٓ سعٗا يف

ٙ اـُغ١ ٚفشش٘ ايذلَشٟ   عابع٘ ٜٚغ٢ُ ؾٝ٘ ٚوًل صأع٘ صٚا

ؿزٜح بضٜز٠ عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ يف ايعكٝك١ تشبح يغبع ٚ٭صبع  إسز٣ ٚعؾضٜٔؾإٕ ؾات أصبع١ عؾض  ؾإٕ ؾات ؾؿٞ

ٚعؾضٜٔ أخضد٘ اؿغني بٔ وٞ بٔ عباؼ ايكطإ ٜٚضٟٚ عٔ عا٥ؾ١ مٛٙ   عؾض٠ ٚٱسز٣

٫ٚ تعتدل ا٭عابٝع بعز سيو ؾٝعل أٟ ّٜٛ أصار ٭ْ٘ قز ؼكل عببٗا 

 

 َٔ رّ ايعكٝك١؟ املٛيٛر يطذهٛطٌٖ 

ٙ أبٛ راٚر "أٖضقٛا عٓ٘ رَا ٚأَٝطٛا عٓ٘ ا٭س٣ "نضٖٛٙ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يطد٘ َٔ رَٗا ْهضٙ عا٥ض أٌٖ ايعًِ ٚ ٚنضٙ صٚا

ٚص٣ٚ أبٛ راٚر أٜنا عٔ بضٜز٠ نٓا ًْطذ صأؼ ايقيب بزّ ايعكٝك١ ؾًُا دا٤ اٱع٬ّ نٓا ًْطد٘ بظعؿضإ ؾأَا َٔ ص٣ٚ ٜٚزَٞ 

ٙ إ٫ خطأ ف َاّ أمحز َا أصا قاٍ أبٛ راٚر ِٖٚ ُٖاّ إمنا ايضٚا١ٜ ٜٚغُٞ َهإ ٜزَٞ ٚنشا قاٍ اٱ

 

 أسنض عٓٔ املغتشب١ يًُٛيٛر؟

يكٍٛ أبٞ صاؾع صأٜت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أسٕ يف أسٕ  ايٝغض٣يف  ٚاٱقا١َسني ٜٛيز  اي٢ُٓٝاملٛيٛر  أسٕيف  ا٭سإٜٚغٔ -

ٙ أمحز ٚغرلٙ ٚص٣ٚ ابٔ ايغين عٔ اؿغٔ بٔ عًٞ َضؾٛعا   اؿغني سني ٚيزت٘ ؾاط١ُ بايق٠٬ صٚا

َٔ ٚيز ؾأسٕ يف أسْ٘ اي٢ُٓٝ مل تنضٙ أّ ايقبٝإ ٜعين ايكض١ٜٓ  

ٜٚغ٢ُ ؾٝ٘ يزٜح زلض٠ ايغابل ٚقاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يؿاط١ُ  ْ٘ ؾن١وًل صأؼ ايػ٬ّ يف ايّٝٛ ايغابع ٜٚتقزم بٛطٚعٔ إٔ -

ٙ أمحز ملا ٚيزت اؿغٔ إسًكٞ صأع٘ ٚتقزقٞ بٛطٕ ـ عضٙ ؾن١ ع٢ً املغانني صٚا

 

 أسنض نٝؿ١ٝ أختٝاص ا٭عِ يًُٛيٛر؟

ٙ َغًِ - ٚأسب ا٭زلا٤ عبز اهلل ٚعبز ايضمحٔ يًشزٜح صٚا

ٚؼضّ ايتغ١ُٝ بعبز غرل اهلل نعبز ايٓيب ٚعبز املغٝح قاٍ ابٔ سظّ اتؿكٛا ع٢ً ؼضِٜ نٌ اعِ َعبز يػرل اهلل نعبز ايعظ٣ ٚعبز -

ٖبٌ ٚعبز عُض ٚعبز ايهعب١ ساؽا عبز املطًب قاي٘ يف ايؿضٚع  

تععِٝ ؿزٜح زلض٠ َضؾٛعا ٫ ٚنٌ اعِ ؾٝ٘ تؿدِٝ أٚ .حل ٚخرل ٚعضٚص ٚمٖٛا قاٍ ايكامٞٚتهضٙ عضب ٜٚغاص َٚباصى َٚـ-

ٙ َغًِ ٚ٭ْ٘ صمبا نإ طضٜكا إىل  تغِ غ٬َو ٜغاصا ٫ٚ صباسا ٫ٚ لٝشا ٫ٚ أؾًح ؾإْو تكٍٛ أمت ٖٛ ؾ٬ ٜهٕٛ ؾٝكٍٛ ٫ صٚا

ايتؾا٩ّ  
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ٙ أمحز ٚقاٍ ابٔ ٫ٚ بأؼ بأزلا٤ امل٥٬ه١ ٚا٭ْبٝا٤ ْبٝا٤ اؿزٜح صٚا ايكاعِ عٔ  ؿزٜح ٖٚب اؾؾُٞ َضؾٛعا تغُٛا بأزلا٤ ا٭

َايو زلعت أٌٖ َه١ ٜكٛيٕٛ َأَ أٌٖ بٝت ؾِٝٗ اعِ قُز إ٫ صطقٛا ٚصطم خرلا 

 

 ٌٖ هظ٨ إٕ اتؿل ٚقت ايعكٝك١ ٚا٭مش١ٝ؟

نُا يٛ اتؿل ّٜٛ عٝز ّٜٚٛ مجع١ ؾاغتغٌ ٭سزُٖا  أدظأت إسزاُٖا عٔ ا٭خض٣ٚإٕ اتؿل ٚقت عكٝك١ ٚأمش١ٝ 

 

 ٌٖ هظ٨ سبح َتُتع أٚ قاصٕ ٚا٭مش١ٝ؟

ادب ٚا٭مش١ٝ  ٚنشا سبح َتُتع أٚ قاصٕ ّٜٛ ايٓشض ؽا٠ ؾتذظ٤٣ عٔ اهلزٟ اٛي

 

 َا سهِ ا٭مش١ٝ بايؿضا٥ع ٚايعتا٥ض؟

قاٍ يف ايؾضح ٖشا قٍٛ عًُا٤ ا٭َقاص ع٣ٛ ابٔ عرلٜٔ ؾإْ٘ نإ ٜشبح  سبٝش١ صدب٫ٚ ايعترل٠  أٍٚ ٚيز ايٓاق١ايؿضع١ سبح  ٫ٚ تغٔ

ايعترل٠ ٜٚضٟٚ ؾٝٗا ؽ٦ٝا ٚيٓا سزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا ٫ ؾضع ٫ٚ عترل٠ َتؿل عًٝ٘ ٫ٚ وضَإ ٫ٚ ٜهضٖإ ٚاملضار باـرل ْؿٞ 

راع قاٍ ؾكاٍ صدٌ ٜاصعٍٛ اهلل نُْٛٗا ع١ٓ ٫ ايٓٗٞ ؿزٜح عُضٚ بٔ اؿاصخ أْ٘ يك٢ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘  ٚعًِ يف سذ١ اٛي

ٙ أمحز ٚايٓغا٥ٞ  ايؿضا٥ع ٚايعتا٥ض قاٍ َٔ ؽا٤ مل ٜؿضع َٚٔ ؽا٤ عذل َٚٔ ؽا٤ مل ٜعذل يف ايػِٓ ا٭مش١ٝ صٚا

 

ٚاؿُز هلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايقاؿات 

 الفرقة الثانية مبعهد شيخ اإلسالم العلمي
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